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Agrolesníctvo - zabudnuté 
dedičstvo s množstvom 
benefitov

Na Slovensku používame pre Agrolesnícke systémy definíciu, 
že sú to také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa 
na jednej ploche zámerne a cielene kombinuje poľnohospo-
dárska produkcia s pestovaním lesných a ovocných stromov 
alebo krov.
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Svet, Európa, my
a rastlinná výroba

Veľa sa toho zmenilo a ešte sa bude meniť. Deje sa to rých-
lejšie, ako sme čakali. Je superinflácia, energie sú drahé, chý-
bajú remeselníci atď. Ale našťastie agro, ako jedno z mála od-
vetví, pracuje a vytvára skutočné a toľko potrebné hodnoty.
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výživa rozhoduje o úrovni
produkčného procesu

Okolnosti, ktoré nastali na svetovom trhu s minerálnymi hno-
jivami, priorizujú optimalizáciu výživy maximálnou racionali-
záciou aplikácie priemyselných hnojív. Je potrebné vo väčšej 
miere využívať organické hnojiva a klasické agrotechnické 
postupy mobilizácie pôdnych zdrojov živín.
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do pôdy jej úrodnosť

Postupy umožňujúce ukladanie uhlíka v pôde budú vyžado-
vať komplexnejšie a šetrnejšie prístupy k obrábaniu spojené 
so zmenami v osevných postupoch, s inými kritériami pre vý-
ber plodín, so zaraďovaním medziplodín a s inovatívnymi sys-
témami hnojenia.
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