Prezident AK ČR na konferencii k produkcii a
nákupu potravín pre českých spotrebiteľov
V pondelok 7. októbra sa uskutočnila na pôde ministerstva obchodu a priemyslu konferencia
zameraná na trvalo udržateľnú produkciu potravín. Program konferencie bol rozdelený do troch
panelov. Prvý panel bol zameraný na zodpovedný a trvalo udržateľný spôsob podnikania a priority z
pohľadu vládnych inštitúcií. V druhom panely vystúpili zástupcovia organizácií a v treťom panely sa
vyjadrovali zástupcovia obchodníkov a spotrebiteľov. Je však nutné podotknúť, že základom
produkcie je prvovýroba, teda poľnohospodári. Práve poľnohospodárov zastupoval prednáškou
námestník ministra poľnohospodárstva Jindřich Fialka. Po vystúpení prednášajúcich sa prítomní
mohli zapojiť do krátkej diskusie k uvedeným témam. Prezident Agrárnej komory ČR Zdeněk
Jandejsek využil priestor na diskusiu a zdôraznil základný význam poľnohospodárstva nielen pre
výživu obyvateľstva, ale práve pre životné prostredie, veď poľnohospodár je prvým ekológom,
nakoľko práve on je najbližšie k životnému prostrediu, práve on pracuje s pôdou, ktorá je jeho
základným výrobným prostriedkom od ktorého je závislý. Chov hospodárskych zvierat je jedným z
dôležitých opatrení pri zabezpečení zadržovaní vody v pôde vďaka zabezpečeniu organickej hmoty v
pôde a následne zabezpečenia zooedafónu v pôde. Vidíme na príklade Španielska, kde je v
niektorých oblastiach pôda „drancovaná“ a nedostávajú sa späť živiny do pôdy, dochádza ku
zvyšovaniu výmery erózne postihnutých plôch až ku vzniku polopúští. Ďalšou dôležitou oblasťou je
zabezpečenie zodpovedajúcich cien za rastlinné a živočíšne komodity a následne cena potravín, ktorá
by mala v každom prípade pokryť náklady poľnohospodárov a následne spracovateľov. Dnes totiž
bežne obyvatelia ani nevedia, aká je skutočná cena potravín, a to je chyba. Myslieť si, že keď
prestaneme doma vyrábať niektoré druhy potravín, tak ich lacno dovezieme z iných krajín EÚ, či
dokonca z tretích krajín, je veľkým omylom, o čom sme sa už v minulosti pri rôznych krízach
presvedčili (stačí si spomenúť na nedostatok masla).

Trvalo udržateľná produkcia potravín a následne ich nákup musí byť priamo naviazaný na udržateľný
spôsob výroby. V súčasnosti sú príliš veľké rozdiely nielen medzi poľnohospodárstvom na
jednotlivých kontinentoch, ale už medzi jednotlivými štátmi. Už v rámci Európskej únie sú veľké
rozdiely medzi členskými štátmi únie, a to nielen vo veľkosti fariem, na čo často upozorňujú rôzne
organizácie a snažia sa zabrániť celosvetovému trendu (nárastu výmery hospodárstiev z dôvodu
zabezpečenie konkurencieschopnosti, či efektívnosti, ale aj z dôvodu využívania pracovnej sily,
zabezpečenia kvalitného spôsobu života poľnohospodárov a pod.), ale aj v spotrebe hnojív,
prípravkov na ochranu rastlín, osív sadív a podobne. Nemôžeme očakávať, že sa ľudia vrátia desiatky
rokov späť a začnú hospodáriť „na kolene“, bez výdobytkov modernej techniky, bez možnosti čerpať
si dovolenku a byť 365 dní v roku na farme. Je potrebné využívať výdobytky vedy a techniky na
uľahčenie spôsobu hospodárenia, veď stroje sú vyrábané práve na efektívne hospodárenie.

A ako to teda vyzerá s udržateľnou spotrebou? Podľa hodnotení je Česká republika na 7. mieste zo 67
štátov v udržateľnom potravinárstve. Plytvanie s potravinami je však vysoké, pričom najviac plytvajú
práve domácnosti, ktoré tvoria 47 mil. ton potravinárskeho odpadu ročne. S plytvaním potravín úzko
súvisí plytvanie so samotnými zdrojmi, napríklad na kilogram ryže je potrebných až 5 000 litrov vody.
Keď teda vyhodíme akúkoľvek potravinu, je za ňou nielen náročná ľudská práca, ale aj „stratená“
voda, či živiny z pôdy, ktoré draho kupujeme zo zahraničia. Je potrebné, aby sme sa ako spotrebitelia
začali správať zodpovedne a nehľadali vinu u poľnohospodárov, ktorí naše požiadavky na zdravé

potraviny plnia.
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