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Vertikálne poľnohospodárstvo je produkcia rastlín v kontrolova-
ných podmienkach bez použitia pôdy. Medzi jeho hlavné výhody 
patrí vyššia produkcia z menšej plochy, celoročnosť bez obme-
dzenia nepriaznivým počasím a v dôsledku recyklácie aj menšia 
spotreba vody, a to až o 90 % oproti bežnému pestovaniu.
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Retencia vody v krajine by sa mala skôr nazývať retencia vody 
v pôde alebo vo vodných nádržiach. Preto sa aj ponúkajú dva 
postupy, ako ju zabezpečiť. Prvými sú technické opatrenia na 
dlhodobejšie naakumulovanie vody v nádržiach. Dočasným, 
alebo  krátkodobejším je retencia a akumulácia vody v pôde.
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Medziplodiny podporujú autoregulačné procesy, ktoré v agro-
ekosystémoch prebiehajú. Podporujú tiež ekologické procesy 
a zvyšujú funkčnú biodiverzitu. Zvyšujú ochranu prírodných 
zdrojov, od ktorých je poľnohospodárstvo závislé – pôda, 
vodné zdroje, prirodzená genetická diverzita.
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Aká je hodnota pôdy, ak sa okrem jej schopnosti poskytovať 
produkciu, zoberie do úvahy aj jej význam z pohľadu udržiava-
nia stability ekosystémov a vplyv na sociálno-kultúrny blaho-
byt? Aj u nás sa začalo pracovať na kvantifikovaní týchto funk-
cií. Mohla by sa od toho odvíjať cena pôdy, prípadne dotácie.
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