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Abstract: Environmental evaluation of agriculture multifunctionality 
(comparative analysis) 

 

Agriculture is a multifunctional activity, which can form landscape appearance 
beside primary food production and provides environmental advantages such as 
the protection of natural environment, the sustainable management of renewable 
natural resources, or biodiversity protection. Agricultural activity supports also the 
socio-economic revival of many country regions. If the agriculture has one or 
more functions beside its primary food production function, we talk about non-
production agricultural functions. In this paper, we assess agricultural 
multifunctionality in model area using the ensemble of relevant indicators. We 
compare the value of this indicators with values assessed for the Republic of 
Serbia and the Slovak Republic. The model area covers the Báčsky Petrovec 
district, located in the Republic of Serbia, the Vojvodina region. 
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ÚVOD 

Kultúrna krajina je významná z hľadiska ekologického, sociálneho, kultúrneho 
a historického. Poľnohospodársku činnosť, ktorá je základným nástrojom 
manažmentu kultúrnej krajiny, je možné vnímať nielen ako zdroj vplyvov 
a dopadov na životné prostredie, ale pri dodržiavaní určitých limitov môže plniť 
dôležité environmentálne a socioekonomické funkcie. Vhodnou cestou 
k posilneniu mimoprodukčných, ergo pozitívnych funkcií poľnohospodárstva je 
systém multifunkčného poľnohospodárstva.  

Poľnohospodárstvo je multifunkčnou aktivitou a jeho cieľom je plniť určité 
funkcie v spoločnosti. Európsky model multifunkčného poľnohospodárstva 
zohľadňuje okrem primárnej (produkčnej) aj environmentálne, sociálne 
a kultúrne funkcie spojené s poľnohospodárskou činnosťou. V súčasnosti je 
dôraz kladený na zachovanie tradičných kultúrnych krajín a biodiverzity na ne 
viazanej. 
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Stručná charakteristika modelového územia 

Za modelové územie bol zvolený okres Báčsky Petrovec, ktorý leží v Srbskej 
republike, v autonómnej oblasti Vojvodina na ploche 15 841 ha. 
Poľnohospodárska pôda tvorí až 87,5 % plochy územia a poľnohospodárstvo 
zároveň predstavuje hlavný zdroj príjmu pre miestne obyvateľstvo. Na základe 
údajov z posledného makrocenzu z roku 2011 žije v modelovom území 13 408 
obyvateľov. Až 65,42 % obyvateľstva tvoria príslušníci slovenskej národnosti, 
nasleduje srbská s 26,19 % a rómska etnická skupina s 0,8 % podielom 
obyvateľstva. 

Priemerná nadmorská výška modelového územia dosahuje 82,5 m. BURKOV 

& HRĆAN (1976) v danom území vymedzili tri morfologické celky: sprašovú 
terasu, aluviálnu terasu a aluviálnu nivu. Najväčšiu časť územia tvorí sprašová 
terasa, ktorá je najvhodnejšia na lokalizáciu poľnohospodárskej výroby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1:  Geografická poloha modelového územia (označená šípkou) (zdroj:  

http://mapasveta.info/evropa/images/serbia_sm_2008.gif) 

 

Koncept multifunkčného poľnohospodárstva 

Termín multifunkčnosť je pomerne nový a do odborných diskusií, týkajúcich sa 
agrárnej politiky, sa dostal až v 90. rokoch minulého storočia. Vychádzal z 
poznatku, že poľnohospodárstvo produkuje nielen potraviny, ale zároveň 
zabezpečuje aj celé spektrum mimoprodukčných funkcií. Niektoré môžu byť 
nehmotné, ako kultúrno-historická hodnota zachovania poľnohospodárskeho 
dedičstva. Navrhovatelia termínu multifunkčnosť poľnohospodárstva zdôrazňujú 
najmä to, že okrem poľnohospodárskych výrobkov existujú aj ďalšie úžitky, 
ktoré sú neplatené a môžu byť závislé na farmárskej praxe. Dané úžitky môžu 
prispieť k životaschopnosti vidieckych komunít, biologickej diverzite, rekreácii 
a agroturistike, ochrane pôd a vôd, kvalite a bezpečnosti potravín, ochrane 
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hospodárskych zvierat a iné. V odbornej literatúre sa používa aj termín 
mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva, ktoré zahŕňajú tie časti 
multifunkčného poľnohospodárstva, ktoré vznikajú necielene a mimo hlavného 
produktu (MIŠTINA 2006).  

Multifunkčnosť je kľúčový pojem agrárnej politiky EÚ, ktoré je často spájané 
s vidieckym rozvojom. Poľnohospodárske aktivity sú spojené nielen 
s obrábaním pôdy a produkciou potravín, ale aj s riadením životného prostredia, 
ako aj poskytovaním služieb miestnej komunite a celej spoločnosti. Koncept 
multifunkčnosti striktne súvisí s prítomnosťou poľnohospodárskych 
a nepoľnohospodárskych činností  v rámci jedného poľnohospodárskeho 
subjektu, kde existuje spoločné používanie rovnakých zdrojov (PEJANOVIĆ & 

VUJOVIĆ 2008). Multifunkčné poľnohospodárstvo môže byť chápané ako reálne 
riešenie problémov a nedostatkov, ktoré sú výsledkom starého, dominantného 
modelu intenzívneho  poľnohospodárstva (PLOEG & ROEP 2003). 

Multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou nasledovných aktivít 
a funkcií: produkcia potravín a priemyselných surovín, produkcia energetických 
plodín (bioenergia), kvalita produktov a priamy predaj (regionálne výrobky), 
manažment krajiny (zachovanie kultúrnej krajiny, ekostabilizačná funkcia), 
ochrana biotopov (biodiverzita), agroturizmus (kultúrne dedičstvo), ako aj 
nástroj oživenia ekonomiky vidieckej krajiny (KNICKEL ET AL. 2004).  

 

METODIKA 

Samotná príprava tohto príspevku prebiehala vo viacerých krokoch, pričom 
v rámci jednotlivých etáp riešenia práce sme využili rôzne metódy a postupy. Vo 
všeobecnosti môžeme vyčleniť nasledovné hlavné etapy práce: 

 vymedzenie záujmového územia, získanie podkladových materiálov 
a kartografických podkladov a leteckých meračských snímok  

 rozbor teoreticko-metodologických aspektov študovanej problematiky 
(metóda analýzy literárnych zdrojov) 

 získavanie vstupných údajov a odborné konzultácie s pracovníkmi 
agrárnych firiem a štátnych inštitúcií v modelovom území 

 terénny prieskum – mapovanie súčasnej krajinnej štruktúry, bazálne 
mapovanie výskytu vybraných druhov fauny a inváznych druhov rastlín 

 spracovanie údajov – environmentálne hodnotenie multifunkčnosti 
poľnohospodárstva 

 komparačná analýza – porovnanie úrovne multifunkčnosti poľnohospo-
dárstva v modelovom území, v Srbskej republike a v Slovenskej 
republike. 

Environmentálne hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva bolo 
vykonané pomocou súboru indikátorov, ktoré odrážajú reálny stav 
agroekosystémov v danom území. Vychádzali sme pri tom z práce BRODOVEJ 

(2007), ktorá bola zameraná na vytvorenie súboru indikátorov, ktorý 
charakterizuje vybrané neprodukčné funkcie poľnohospodárstva (hodnotenie 
stavu krajiny, biodiverzity a environmentálnych funkcií) v určitom priestore. Pri 
hodnotení multifunkčnosti poľnohospodárstva sme použili 11 indikátorov (tab. 
1). 
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Tab. 1:  Prehľad použitých indikátorov pre hodnotenie mimoprodukčných funkcií 

poľnohospodárstva v skúmanom území (upravené podľa BRODOVÁ, 2007) 

P. č. Indikátor Popis indikátora 
Zdrojové dáta pre 
výpočet indikátora 

1. 
podiel PP na celkovej výmere 

skúmaného územia 
PP/celková výmera (%) 

vlastný terénny 
výskum, KÚRS 

2. podiel OP na výmere PP OP/PP (%) 
vlastný terénny 
výskum, KÚRS 

3. podiel TTP na výmere PP TTP/PP (%) 
vlastný terénny 
výskum, KÚRS 

4. 
podiel trvalých kultúr na 

výmere PP 
trvalé kultúry/PP (%) 

vlastný terénny 
výskum, KÚRS 

5. pomer TTP a OP TTP/OP (%) 
vlastný terénny 
výskum, KÚRS 

6. 
index hustoty hospodárskych 

zvierat 
ekvivalentná jednotky 

hosp. zvierat/TTP 
vlastný terénny 

výskum 

7. 
index diverzity hospodárskych 

zvierat 

počet druhov hosp. zvierat 

 10 % celkového počtu 
zvierat 

vlastný terénny 
výskum 

8. index hustoty HD  
ekvivalentná jednotka 

HD/TTP 
vlastný terénny 

výskum 

9. index hustoty oviec 
ekvivalentná jednotka 

oviec/TTP 
vlastný terénny 

výskum 

10. spotreba NPK hnojív 
spotreba hnojív v čistých 

živinách/PP (kg/ha) 

vlastný terénny 
výskum, dotknuté 
poľnohospodárske 

subjekty 

11. spotreba pesticídov 

spotreba pesticídov/PP 
(kg/ha) 

aplikácia pesticídov na PP 
(%) 

vlastný terénny 
výskum, dotknuté 
poľnohospodárske 

subjekty   

Vysvetlivky: HD – hovädzí dobytok; NPK – hnojivo obsahujúce dusík, fosfor, draslík; OP 
– orná pôda; PP – poľnohospodárska pôda; TTP – trvalý trávny porast; KÚRS – 
Katastrálny úrad Republiky Srbsko 

 

VÝSLEDKY 

Využitie krajiny v modelovom území 

Okres Báčsky Petrovec sa rozkladá na ploche 15 841 ha. Ďalšie údaje 
o rozlohe jednotlivých druhov pozemkov sú uvedené v tab. 2. 
 
Tab. 2:  Úhrnné hodnoty rozlohy jednotlivých druhov pozemkov v okrese Báčsky 

Petrovec 

Druh pozemku Výmera [ha] podiel na celkovej výmere 
[%] 

poľnohospodárska pôda 13 858 87,5 

lesné pozemky 107 0,67 

porasty trstiny a močiare 120 0,76 

vodné plochy 576 3,64 

ostatné plochy 1180 7,44 

(Zdroj: Katastrálny úrad Republiky Srbsko) 
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Vzhľadom na odborné zameranie nášho príspevku, sme sa zamerali najmä na 
poľnohospodársku pôdu a jej členenie na základe spôsobu využitia: orná pôda, 
záhrady, lúky, pasienky, ovocné sady a vinohrady (tab. 3). 

 
Tab. 3:  Členenie poľnohospodárskej pôdy v okrese Báčsky Petrovec na základe jej 

využitia  

Druh pozemku Výmera (ha) 
% podiel na celkovej 

výmere 

orná pôda a záhrady 13 132 94,76 

ovocné sady 46 0,33 

vinice 93 0,67 

lúky 391 2,82 

pasienky 196 1,41 

(Zdroj: Katastrálny úrad Republiky Srbsko) 

 

Poľnohospodárska výroba v modelovom území 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre väčšinu domáceho obyvateľstva je agrárny 
sektor zdrojom finančných zdrojov, najmä pre súkromne hospodáriacich 
roľníkov, je i poľnohospodárska výroba rozmanitá, a to tak v rastlinnej, ako aj 
v živočíšnej výrobe. Základnými a zároveň aj najvýznamnejšími plodinami je 
kukurica a pšenica. V období posledných 4-5 rokov výrazne vzrástla produkcia 
sóje. Ovocinárstvo a vinárstvo tvorí iba 1 % rozlohy poľnohospodárskych kultúr, 
čo je dôsledok straty záujmu miestneho obyvateľstva o tradičné 
poľnohospodárstvo a jeho nahradenie intenzívnou produkciou len niekoľkých 
poľnohospodárskych plodín. Aktuálne sú pestované najmä tie plodiny, ktoré je 
možné následne predať za výhodné ceny (sója siata). Zastúpenie plodín a ich 
výmera teda nie sú výsledkom tradície pestovania, či záujmu roľníka 
o konkrétnu plodinu, ale sú primárne výsledkom vývoja ceny konkrétnej 
poľnohospodárskej plodiny (komodity) na medzinárodných trhoch. Detailné 
údaje o výmere jednotlivých poľnohospodárskych kultúr v období rokov 1985 - 
1994 - 2013 uvádza obrázok 2, ktorý potvrdzuje zaujímavý trend pri pestovaní 
kukurice. Výmera poľnohospodárskej pôdy osiatej kukuricou jednoznačne 
klesá, a to aj napriek skutočnosti, že kukurica predstavuje zaujímavú komoditu, 
ktorá má stále dostatok odbytíšť. Pokles výmery kukurice je možné expressis 
verbis pripísať meniacimi sa klimatickými podmienkami v oblasti, predovšetkým 
zmenám v množstve atmosférických zrážok (= pokles a nevyvážená distribúcia 
počas vegetačného obdobia), ktoré sú v tomto prípade pre kukuricu limitujúcim 
faktorom.  

Živočíšna výroba je v modelovom území zastúpená chovom ošípaných, 
hovädzieho dobytka a hydiny. V Kulpíne sa nachádza intenzívny chov hydiny 
(200 000 nosníc), ktoré sa chovajú za účelom produkcie vajec. Vo výrazne 
menších počtoch sú chované: ovca, koza a kôň (tab. 4).  
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Obr. 2:  Vývoj výmery pestovaných kultúr v modelovom území v rokoch 1985 – 1994 – 

2013 

 

Tab. 4:  Prehľad stavu hospodárskych zvierat v okrese Báčsky Petrovec za rok 2013 

Kategória hospodárskych 
zvierat 

Počet 
kusov  

Kategória hospodárskych 
zvierat 

Počet 
kusov  

hovädzí dobytok 1 288 koza 202 

sliepka 204 700 ovca 381 

ošípaná 5 530 kôň 7 

 

Zmeny v počte hospodárskych zvierat v modelovom území v rokoch 1971 a 
2012 dokladuje tabuľka 5 a obrázok 3. Najvýraznejšia zmena nastala v kategórii 
kôň; v roku 1971 bolo v dotknutom území chovaných 1 344 ks a v roku 2012 len 
7 kusov tohto hospodárskeho zvieraťa. Tento prudký pokles je možné chápať 
ako dôsledok čoraz intenzívnejšej poľnohospodárskej výroby a neustáleho 
zavádzania novej poľnohospodárskej techniky, ktorá nahradila koňa, ako 
tradičný výrobný prostriedok. 

 
Tab. 5:  Prehľad stavu hospodárskych zvierat v modelovom území v rokoch 1971 a 2012 

Kategória hospodárskych zvierat 1971 [ks] 2012 [ks] 

hovädzí dobytok 2 290 375 

kôň 1 344 7 

ovca 387 381 

ošípaná 11 896 3 630 

 

ha 
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Obr. 3:  Stav HZ v modelovom území v rokoch 1971 a 2012 

 

Environmentálne hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva 
v modelovom území 

V komparačnej tabuľke (č. 6) uvádzame hodnoty jednotlivých indikátorov, a to 
nielen pre modelové územie, ale i priemerné hodnoty pre územie Srbska a 
Slovenskej republiky (SR). 

Pre modelové územie sme vypracovali aj jednoduchú evaluáciu, na základe 
vypočítanej hodnoty indikátora. Ani jeden z indikátorov nedosahuje hodnotu, 
ktorú je možné označiť za environmentálne priaznivú/dostatočnú. Štyri 
indikátory (1, 7, 8, 9) dosahujú čiastočne vyhovujúcu hodnotu a sedem 
indikátorov dosahuje len hodnoty, ktoré znamenajú nevyhovujúci stav 
agroekosystému a je potrebné prijať opatrenia značného rozsahu na zlepšenie 
recentného stavu. 

 
Tab. 6:  Hodnoty použitých indikátorov 

P. č. Indikátor, popis indikátora 

Hodnota indikátora 

Modelové 
územie  

Srbsko SR 

1. 
podiel poľnohospodárskej pôdy (PP) 

na celkovej výmere modelového 
územia (%) 

85,48 65,78 49,6 

2. 
podiel ornej pôdy (OP) na výmere 

poľnohosp. pôdy (%) 
94,76 64,62 57,66 

3. podiel TTP na výmere PP (%) 4,23  28,77 36,19 

4. 
podiel trvalých kultúr na výmere PP 

(%) 
1,00 5,80 5,06 

5. pomer TTP ku OP (%) 0,04 0,44 0,62 

ha 
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P. č. Indikátor, popis indikátora 

Hodnota indikátora 

Modelové 
územie  

Srbsko SR 

6. 
index hustoty hosp. zvierat 

(ekvivalentná jednotka hosp. zvierat/1 
ha TTP) 

5,90 1,15 0,70 

7. 

index diverzity hosp. zvierat (počet 
druhov hosp. zvierat  

 10 % celkového počtu zvierat) 

3 2 3 

8. 
index hustoty hovädzieho dobytka 

(HD) (ekvivalentná jednotka HD/1 ha 
TTP) 

2,19 0,50 0,27 

9. 
index hustoty oviec (ekvivalentná 

jednotka oviec/1 ha TTP) 
0,06 0,10 0,0099 

10. 
spotreba NPK hnojív (spotreba hnojív 

v čistých živinách/PP (kg/ha)) 
248,36 bez údaju 48,00 

11. 
spotreba pesticídov (spotreba 

pesticídov/PP (kg/ha) 
aplikácia pesticídov na PP (%)) 

5,5 bez údaju 1,33 

Vysvetlivky: 

vyhovujúci stav indikátora 

čiastočne vyhovujúci stav indikátora, na zlepšenie stavu sú potrebné opatrenia 

menšieho rozsahu  nevyhovujúci stav indikátora, na zlepšenie stavu sú potrebné opatrenia značného 

rozsahu  bez údaju - nehodnotené  

 

V nasledujúcom texte ponúkame stručnú charakteristiku tých indikátorov, 
ktoré dosahujú nevyhovujúce hodnoty. 
 

Indikátor 2: Podiel ornej pôdy na výmere poľnohospodárskej pôdy 

Tento indikátor dosahuje v modelovom území hodnotu 94,86 %, čo radí 
územie k nadlimitne zorneným územiam. Táto hodnota je zároveň 
ukazovateľom intenzity poľnohospodárskeho využívanie dotknutého územia 
(obrábanie ťažkými mechanizmami, vstupy priemyselných hnojív, pesticídnych 
látok). Orná pôda leží v modelovom území najmä na sprašových terasách 
a aluviálnej nive. Osievaná je kukuricou a sójou. Tieto podmienky v kombinácii 
s využívaním ťažkej agrotechniky výrazne zvyšujú náchylnosť pôdy najmä na 
veternú eróziu. Za environmentálne prijateľnú hodnotu sa považuje podiel ornej 
pôdy na výmere poľnohospodárskej pôdy do 50-60 %.  

Indikátor 3: Podiel TTP na výmere poľnohospodárskej pôdy 

TTP plnia celý rad environmentálnych a ekologických funkcií (refúgium pre 
mnohé druhy kultúrnej krajiny, v danom území je to napr. cíbik 
chochlatý (Vanellus vanellus), ochrana pôdy proti veternej a vodnej erózii a i.).  

Podiel TTP na výmere poľnohospodárskej pôdy (PP) v modelovom území je 
4,23 %, v Srbsku je to 28,77 % v SR je to až 36,19 %. Na základe údaja za 
modelové územie je zrejmé, že podiel TTP na výmere PP je nedostatočný. Za 
optimálnu hodnotu, ktorá spĺňa environmentálne požiadavky, je považovaná 
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hodnota ≥ 30 %. V modelovom území došlo v období posledných 50-70 rokov 
k signifikantnému poklesu (z  20-25 % na 4,23 %) výmery TTP v dôsledku 
rozorávania, meliorácií a zmeny na ornú pôdu. Dôvodom zmeny TTP na ornú 
pôdu bol vysoký dopyt po obilí, ktorý chápeme ako následok vysokých cien 
obilia na medzinárodných trhoch, ako aj menej technicky a finančne náročné 
agrotechnické zásahy na ornej pôde v porovnaní s obhospodarovaním TTP. 

Indikátor 4: Podiel trvalých kultúr na výmere poľnohospodárskej pôdy 

Trvalé kultúry (TK) sú v modelovom území zastúpené vinohradmi, 
chmeľnicami, ovocnými záhradami, či sadmi. Najväčšie zastúpenie majú práve 
vinohrady, čo úzko súvisí s tradíciou pestovania viniča a výroby vín v tejto 
oblasti Srbska. Hodnota tohto indikátora pre modelové územie je len 1 %, zatiaľ 
čo v Srbsku je to 5,8 % a v SR 5,06 %. Zvýšenie podielu TK v modelovom 
území je dôležité i z hľadiska zvýšenia ekologickej stability a hodnoty biotopov 
kultúrnej krajiny modelového územia.  

Indikátor 5: Pomer TTP k ornej pôde 

Pomer výmery TTP a ornej pôdy indikuje, či je v danom území významnejšie 
hospodárenie na ornej pôde alebo na TTP. Z hľadiska ekológie krajiny, 
hodnotenia jej ekologickej stability, je priaznivejšie, ak hodnota pomeru je ≥ 1. 
V modelovom území dosahuje indikátor hodnotu 0,04, ktorá je výrazne 
podpriemerná (Srbsko 0,44 %, SR 0,62 %) a  nerešpektuje environmentálne 
limity poľnohospodárskej výroby.  

Indikátor 6: Index hustoty hospodárskych zvierat 

Stavy hospodárskych zvierat v modelovom území dosahovali najvyššie 
hodnoty v 70-tych rokoch 20. stor., kedy sa tu vyskytoval dostatok kvalitných 
pasienkov a dostatočný bol aj objem jadrových krmovín. Stavy hovädzieho 
dobytka a oviec sú významným ukazovateľom intenzity využitia kultúrnej 
krajiny. Pri extenzívnom využívaní lúčnych porastov a pasienkov prispievajú 
k vyššej biodiverzite trávnych spoločenstiev, na druhej strane, pri nedodržaní 
limitov zaťaženia krajiny dobytčími jednotkami dochádza k akcelerácii eróznych 
procesov, utláčaniu pôdy a ochudobňovaniu biodiverzity – unifikácii druhového 
zloženia.  

Ekvivalentná jednotka hospodárskych zvierat (EJHZ) sa vypočíta ako 
násobok počtu zvierat príslušným koeficientom, ktorý zohľadňuje kŕmne potreby 
zvierat, čo slúži ako základ pre porovnanie rôznych druhov hospodárskych 
zvierat. Základom pre porovnávanie je 40 kg bahnica dojčiaca jedno jahňa, 
ktorá spotrebuje 520 kg krmiva v sušine za rok.  

Prepočtové koeficienty podľa Eurostatu (in BRODOVÁ 2007).  

V modelovom území dosahuje index hustoty hospodárskych zvierat (EJHZ) 
hodnotu 5,9, pre lepšie porovnanie v Srbsku je to 1,15 a v SR 0,70. Do hodnoty 
= 1 považujeme chov hospodárskych zvierat za extenzívny. V skúmanom 
území je však chov hosp. zvierat intenzívny, súvisí to nielen s vysokým počtom 
chovaných zvierat, ale i s nízkym podielom TTP na celkovej výmere 
poľnohospodárskej pôdy v modelovom území.  
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Indikátor 10: Spotreba NPK hnojív 

Spotreba NPK hnojív sa v období po roku 1990 v Srbsku znížila (dôsledok 
krachu roľníckych družstiev a prudkého nárastu cien hnojív), avšak v období 
posledných rokov je možné sledovať v tejto krajine opätovný nárast spotreby 
NPK hnojív, aj v oblasti Vojvodiny, kam patrí i záujmové územie. Hodnoty 
spotrebovaných hnojív v modelovom území budeme porovnávať so smernicou 
EHS 91/676 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi, ktorá stanovuje 
limitnú hodnotu 170 kg dusíka na 1 ha poľnohospodárskej pôdy. Srbsko síce 
nie je členským štátom EÚ a teda na jeho území nie je stanovený záväzný limit 
pre množstvo aplikovaných hnojív, avšak uvedená smernica tvorí významný 
právny rámec a efektívny regulačný nástroj, ktorý sa stane záväzným aj pre 
Srbsko, ktoré sa usiluje o členstvo v EÚ. V súčasnosti dosahuje celková 
spotreba NPK hnojív v sledovanom území hodnotu 248,36 kg/ha, pre 
porovnanie spotreba NPK hnojív v SR dosahuje 48 kg/ha. Je nespochybniteľné, 
že spotreba NPK hnojív v modelovom území vysoko prekračuje nielen limit 
stanovený smernicou EÚ, ale i environmentálne limity, ktorých dodržiavanie 
zaručuje dostatočnú kvalitu podzemných a povrchových vôd, vhodné 
podmienky pre život pôdnych organizmov, ako aj vhodné fyzikálno-chemické 
vlastnosti pôd pre poľnohospodársku výrobu.  

Indikátor 10: Spotreba pesticídov 

Spotreba pesticídov predstavuje istú paralelu so spotrebou NPK hnojív: po 
predchádzajúcom poklesu ich spotreby, v súčasnosti dochádza k opätovnému 
nárastu, ktorý je signifikantný najmä v oblastiach s intenzívnou 
poľnohospodárskou výrobou, do tejto kategórie zaraďujeme i modelové územie. 
Spotreba pesticídov v Srbsku nie je obmedzená žiadnym zákonným limitom, 
v čoho dôsledku dochádza k výrazne väčšiemu nasadeniu týchto xenobiotík, 
ako v krajinách EÚ. Spotreba pesticídov v skúmanom území dosahuje hodnotu 
5,5 kg/ha, čím sa táto hodnota zaraďuje medzi výrazne nadpriemerné 
v porovnaní s krajinami EÚ (hodnota pre SR je napr. 1,33 kg/ha). Veľké 
množstvo použitých pesticídov vyvolalo v Srbsku už niekoľko prípadov otravy 
vtákov. Medzi postihnuté druhy patril i drop fúzatý (Otis tarda), ktorý patrí 
k najviac ohrozeným druhom v Európe. Ďalšie postihnuté druhy: kačica divá 
(Anas platyrhynchos), myšiaka hôrneho (Buteo buteo) a orliaka morského 
(Haliaeetus albicilla) (IRŠEVIĆ 2010). 

 
DISKUSIA 

Poľnohospodárstvo plní nielen funkciu produkcie potravín, ale i nevýrobné 
funkcie – súvisiace s ochranou, hospodárením a zveľaďovaním kultúrnej 
krajiny, prevenciou proti prírodným rizikám, prispieva k oživovaniu ekonomiky 
vidieka, je úzko spojené s kvalitou potravín a potravinovou bezpečnosťou, 
z ktorých existencie profituje celá spoločnosť.  

Pre potreby hodnotenia krajinotvorby, zachovania biodiverzity v kultúrnej krajine 
a environmentálnych funkcií, ktoré spolu navzájom súvisia, bol BRODOVOU 

(2007) navrhnutý súbor indikátorov pre sledovanie vývojových tendencií 
spomínaných nevýrobných funkcií (multifunkčnosti poľnohospodárstva), ktorý 
sme i my aplikovali v našej práci. Centrálnou otázkou viacerých vedeckých prác 
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(LABUDA & ŠEBÖK 2013); BRABAND 2006; OPPERMANN, NÜRNBERGER & KUNZ 

2000) je možnosť hodnotenia  multifunkčnosti poľnohospodárstva 
a kvantifikácia ním poskytovaných environmentálnych služieb na základe 
súboru indikátorov. Autori týchto prác sa koncentrovali na indikátory, ktoré sú 
jednoznačne kvalifikovateľné a vzájomne porovnateľné. V súčasnosti absentujú 
komplexné práce zamerané na hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva 
v rôznych agroklimatických oblastiach Slovenska a kvantifikácia pozitívnych 
externalít poľnohospodárskej výroby, ktorú by bolo možné využiť ako podklad 
pre vypracovanie systému ohodnocovania nevýrobných funkcií poľnohospo-
dárstva v podmienkach SR. 

 

ZÁVER 

Človek využíva pôdu na mnohé účely. Pre dlhodobé využívanie pôdy je 
nevyhnutné sa zamerať na udržateľnosť jej využívania a na multifunkcionalitu 
poľnohospodárstva: produkčné, environmentálne, ekonomické, sociálne 
funkcie. Zároveň je potrebné zavádzať integračnú politiku vedúcu k posilneniu 
multifunkčnosti poľnohospodárstva, ktoré okrem produkcie potravín a krmovín, 
produkuje aj ďalšie služby pre spoločnosť.  

K hodnoteniu multifunkčnosti poľnohospodárstva v modelovom území sme 
použili súbor indikátorov, ktorý charakterizuje vybrané neprodukčné funkcie 
poľnohospodárstva (hodnotenie stavu krajiny, biodiverzity a environmentálnych 
funkcií) v určitom priestore (území). Hodnoty jednotlivých indikátorov sme 
následne porovnali s hodnotami pre Srbskú republiku a Slovenskú republiku. 

Poľnohospodárstvo plní v modelovom území nenahraditeľnú úlohu (využíva 
85,48 % výmery celkovej plochy, Srbsko 65,78 %, celoslovenský priemer 
dosahuje hodnotu 49,6 %). Zo súboru použitých indikátorov až sedem 
dosahovalo hodnoty, ktoré znamenajú nevyhovujúci stav a štyri dosahovali len 
čiastočne vyhovujúci stav. Žiadny z použitých indikátorov nedosahoval hodnoty 
pre modelové územie, ktoré by sme mohli označiť ako environmentálne 
vyhovujúce.  

Výsledky je možné interpretovať tak, že v modelovom území prevládajú 
negatívne vplyvy poľnohospodárskej činnosti na jednotlivé zložky životného 
prostredia a biodiverzitu (napr. avifaunu a entomofaunu kultúrnej krajiny). 
Nerešpektovanie environmentálnych limitov a intenzívne obhospodarovanie 
poľnohospodárskej krajiny vedie o. i. aj ku akcelerácii pôdnej erózie a 
rozširovania inváznych druhov rastlín v území, napr. ambrózie palinolistá 
(Ambrosia artemisiifolia). 
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