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1   UVOD 

 

Na svetu je vse več ljudi. Trenutno nas je nekaj več kot 7 milijard. Realistična projekcija 

kaţe, da nas bo okoli leta 2040 ţe 9 milijard (SURS, 2011). Slika 1 prikazuje rast svetovnega 

prebivalstva od leta 1800 do leta 2080 in napoveduje celo 10 milijard prebivalcev. Posledično 

se bo zmanjšal deleţ obdelovalnih površin na prebivalca pod mejo, pri kateri se ob zmerni 

intenzivnosti pridelave in ob naših prehranjevalnih navadah, (s precejšnjim deleţem ţivalskih 

beljakovin) lahko pridela dovolj hrane za zdravega odraslega človeka. Po grobi oceni 

potrebujejo drţave v našem geoklimatskem pasu za zagotovitev potrebnih količin hrane na 

prebivalca okoli 3.000 m
2
 obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Izračuni po statističnih podatkih 

(Eurostat yearbook, 2011) kaţejo, da imamo v RS le 2545 m
2
/prebivalca takšnih površin 

(EU27 3755 m
2
/prebivalca).  

 

Kmetijska proizvodnja se mora v naslednjih 40 letih zaradi vedno večjih potreb po hrani 

povečati za 60 %. To pomeni, da je treba do leta 2050 v primerjavi z obdobjem 2005–2007 

vsako leto proizvesti 1 milijarde ton ţita in 200 milijonov ton mesa več. Dodatna proizvodnja 

bo potrebna tudi za zagotovitev surovin za širitev proizvodnje biogoriv. Hkrati je vedno bolj 

treba izboljšati trajnostno uporabo razpoloţljivih zemljišč, vode, morskih ekosistemov, ribjih 

zalog, gozdov in biotske raznovrstnosti. Pribliţno 25 % vseh kmetijskih zemljišč propada. 

Številnim drţavam primanjkuje vode za uporabo v kmetijstvu. Veliko ribjih zalog je 

čezmerno izkoriščenih ali pa jim grozi nevarnost, da bodo čezmerno izkoriščene. 

Strokovnjaki vedno bolj soglašajo glede tega, da bo podnebnih sprememb in izrednih 

vremenskih dogodkov še več (OECD, 2012). 

Izpolnjevanje potreb po hrani rastočega in urbaniziranega  prebivalstva z naraščajočimi 

dohodki, bo  pustilo posledice za svetovno povpraševanje po hrani in s tem za kmetijsko 

proizvodnjo in trgovino v prihodnjih desetletjih. IFPRI (International Food Policy Research 

Institute) projekti kaţejo, da se bo med letoma 1995 in 2020 svetovno povpraševanje po ţitih 

povečalo za 39 % in za meso 58 %. (Pandya-Lorch in sod., 2001) Večina povečanega  

povpraševanja bo potekala v drţavah v razvoju.  Za dosego izboljšanja količine pridelkov bo 

potrebno povečati  proizvodnjo. Vendar rast kmetijskih pridelkov upada zaradi različnih 

razlogov, vključno z zmanjšano uporabo gnojil in upadanjem rodovitnosti tal. Brez bistvene 

in trajne dodatne naloţbe v kmetijske raziskave in s tem povezanih dejavnikov, bo postalo na 

dolgi rok ţitne pridelke vedno teţje vzdrţevati, kaj šele povečati. Drţave v razvoju bodo 

podvojile  neto uvoz ţita iz razvitih drţav, da zapolnijo razliko med proizvodnjo in 

povpraševanjem. S skupno politično voljo in ustreznimi naloţbami v proizvodnjo hrane lahko 

vstopimo v varnejši svet (Pandya-Lorch in sod., 2001). 
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2  RAZVOJ KMETIJSTVA SKOZI 19. STOLETJE 

 

Cene zemljišč v večini osrednje evropskih drţav so naraščale. To je bila posledica dejstva, da 

so se kmetje zelo dobro prilagajali na spremembe v gospodarstvu. Povečala se je 

produktivnost kmetijstva in tako so bili sposobni plačevati višje najemnine za zemljišča. Kaj 

točno je bil  vzrok za povišanje najemnin in kaj učinek je zelo teţko natančno določiti. Velika 

kmetijska gospodarstva so bila odvisna od dela. Podrobna analiza statističnih podatkov je 

pokazala izrazita nasprotja v strukturi kmetijstva. Povprečna Britanska kmetija je imela 

zaposlenih pribliţno osem moških, izjemi sta bili Italija in Avstrija, ki sta imeli zaposlenih od 

tri do pet moških. Na  manjših druţinskih kmetijah v Evropi hitro naraščanje stroškov ni bila 

velika ovira za nadaljnjo rast produktivnosti, saj ti kmetje niso imeli najetih veliko moţ za 

delo. Dober izkoristek varčnih tehnologij, ki so jih imeli na novih zemljiščih, so omogočale 

nizko zaposlenost ljudi, vendar vseeno zelo učinkovito proizvodnjo (Van Zanden, 1991).  

 

  

Slika 1: Rast svetovnega prebivalstva v naslednjih desetletjih (Future timeline, 2010) 

 

2.1  POT DO VEČJE PROIZVODNJE HRANE 

 

Projekcija rasti svetovnega prebivalstva, ki so jo izdali Zdruţeni narodi leta 1997, pravi, da 

bomo dosegli 9 milijard ljudi do leta 2050. Napoveduje tudi veliko moţnost, da doseţemo 10 

milijard ţe pribliţno leta 2040. Do leta 2050 bo celotno prebivalstvo v bolj razvitih drţavah 

upadalo. Med manj razvitimi drţavami, katerih prebivalstvo se bo najbolj povečalo med 

letoma 1995 in 2050, bodo: Indija, Kitajska, Rusija. Na srednji projekciji bo le 1,2 milijarde 

ljudi v bolj razvitih regijah, v primerjavi z 8,2 milijarde populacije v trenutno manj razvitih. 

5,4 milijarde ljudi bo v Aziji in 2 milijardi v Afriki. Ta populacijska eksplozija v drţavah v 

razvoju je zgodovinsko edinstvena, in spodbuja ujemanje širitev za oskrbo s hrano, ki bo za 

človeštvo eden najpomembnejših izzivov (Evans, 1998). 
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Slika 2: Kruh iz več ţit (Čovečanstvo…, 2009) 

 

Svet mora razviti zmogljivosti, da nahrani deset milijard ljudi v naslednjih 40-50 letih, 

predvsem v Aziji in Afriki. V tem okviru je pomembno razlikovati dve precej ločeni, vendar 

pogosto zdruţeni teţavi. Prva je razvoj svetovne zmogljivosti za proizvodnjo dovolj hrane za 

deset milijard ljudi. Druga pa je odprava kronične podhranjenosti (slika 3), ki še vedno 

prizadene  mnoge v svetu. Kmetijske raziskave so ključ do prvega problema, vendar ne 

moremo pričakovati, da bi rešile drugo teţavo, ki je mnogo bolj zapletena, odpraviti revščino, 

zagotoviti delo, zdravstvo in izobraţevanje za večino prebivalcev tega planeta (Beddington, 

2011). 

 

 
 

Slika 3: Lačni otroci v revnejših drţavah (Kako nahraniti…, 2011) 

 



Jeke J. Kako nahraniti 9 milijard ljudi?  

 Dipl. projekt (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2012 

 

4 

 

Pimentel (1976) ocenjuje ţetvene izgube kot 20% na svetovni lestvici, porazdeljene od 9% v 

ZDA, do 40-50% v nekaterih razvijajočih se drţavah. Kakorkoli, čeprav so izgube med 

shranjevanjem v večjih tradicionalnih sistemih zelo nizke do 2%. Greeley (1982) verjame, da 

so izgube v razvijajočih se drţavah pretirane. Za rešitev problema o dobavi hrane v drţavah v 

razvoju bo preprosto potrebno zmanjšati ţetvene izgube. 

 

Radikalna sprememba v porabi ţivalskih izdelkov v naši prehrani bi lahko imela velik vpliv 

na količino ţita, dostopnega za direktno porabo. Ocena iz leta 1980 kaţe da je bilo 44% 

svetovne proizvodnje ţit uporabljenih za hrano ţivalim. Čeprav je deleţ ţit za ţivalsko 

proizvodnjo v zadnjih letih rahlo upadel, se zdi verjetno, da bo, gledano dolgoročno, zopet 

narasel. Ţivalski produkti postajajo čedalje bolj pogosto na jedilnikih v prehrani drţav v 

razvoju. Nadaljnji porast v količini pridelkov se zdi, da verjetno zagotavlja glavno in edino 

pot za hrano 10 milijardam ljudi. Naraščajoči pridelki bodo postali velik izziv na juţni 

zemljepisni širini, predvsem zaradi manj ugodnih klimatskih razmer in napovedi glede 

klimatskih sprememb. Povečati pridelek dovolj hitro, da bo spremljal tempo potreb po hrani 

in nahraniti ves svet bo izjemno teţko (Evans, 1998). 

 

 

2.2 STAREJŠE IN NOVE POLJŠČINE 

 

Smo raziskovalna in iznajdljiva vrsta, fascinirana z novimi tehnologijami ter z zanemarjanjem 

starejših. Tako nove ˝rastline˝ privlačijo optimistične naslovnice. Svet pa je še vseeno odvisen 

od treh najstarejših izvirov – z Bliţnjega vzhoda, Azije in Amerike – z obilico njihove hrane 

in oskrbe s hrano (Evans, 1998). 

 

Več kot dva tisoč rastlinskih vrst je bilo udomačenih, do neke mere, v zadnjih deset tisoč 

letih. Veliko teh še zmeraj kultivirajo na majhni površini, pogosto kar lokalno, kot npr. tef -

(Eragrostis tef) v Etiopiji (slika 4), medtem ko so druge vrste bile ali zamenjane oz. opuščene 

ali nasprotno razširjene in mnoţično gojene po svetu zaradi pridelkov, ki so bolj produktivni, 

zanesljivi, prilagodljivi ali bolj hranljivi (Evans, 1998). 

 

Od pocenitve dušikovih gnojil v prvi polovici 20. stoletja so ţita povečala dominanco v naših 

zalogah hrane na račun stročnic, korenovk in gomoljnic. Podobno so tudi pšenica, riţ in 

koruza, postopoma postala premočna v razredu ţit. Njihov deleţ se je povečal iz 69% (leta 

1950) na 84% do danes. Nove rastline so bile promovirane na področjih, kjer imajo starejša 

rastlinja nezadostno gensko raznolikost (Evans, 1998). 
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Slika 4: Rastlina tef (Eragrostis tef) (Serendipity acres, 2006) 

 
 

3  TRENUTNO STANJE 

 

Predvidevamo, da se bo kakovost ţivljenja za milijarde ljudi bistveno izboljšala v prihodnjih 

desetletjih. To pomeni, da bo poraba večine surovin dramatično narastla. S kmetijstvom 

povezane dejavnosti, bodo morale zagotoviti hrano, krmo in rastline za 9 milijard ljudi. 

Razpoloţljivost naravnih virov na prebivalca bo še naprej upadala. Vir degradacije, kot so 

erozija, zmanjšanje rodovitnosti tal in zmanjšanje dostopnosti kakovostne vode še dodatno 

omejujejo proizvodnjo. Zato se bo morala učinkovitost rabe naravnih virov drastično 

povečati. Te spremembe kmetijske strategije zahtevajo raziskave za dušična gnojila ali za 

ostala mineralna gnojila. Potrebno bo poiskati sinergije s skupinami drugih dejavnikov 

proizvodnje. Ta pregled izzivov poudarja potrebo po kmetijsko-ekološkem znanju pri 

izbiranju kmetijskih razvojnih strategij in s tem oblikovanja kmetijskih ekosistemov 

(Bindraban, 2009). 

 

3.1 PREDNOSTNE NALOGE GOJENJA RAZLIČNIH RASTLIN 

 

V Veliki Britaniji je glavna poljščina, ozimna pšenica, posejana na površinah do 2 milijona 

hektarjev. Njeni povprečni pridelki so se od 1970 skoraj podvojili od 4,5 t/ha do 8,0 t/ha. To 

je bila posledica izboljšanih sort, večje uporabe gnojil in boljšega varstva pridelkov. Oljna 

ogrščica je relativno nova kmetijska poljščina, ki se v Veliki Britaniji hitro širi od nekaj tisoč 

hektarjev v letu 1970 na trenutno 600.000 hektarjev, z razmeroma standardno količino 

pridelkov okoli 3 t/ha. Obe rastlini sta predmet intenzivne vzreje in truda ţlahtnjenja. S 

testiranjem različnih sort pšenice izboljšamo potencial donosa za 0,5-odstotka na letni stopnji 

in oljne ogrščice za 2 odstotka. Te izboljšave se trenutno ne odraţajo v povečanih pridelkih. 
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Obe poljščini potrebujeta pribliţno 200 kg N/ha, ki je na tej ravni ţe več kot 25 let. V primeru 

pšenice se je postopoma začel zmanjševati, ko je presegel raven 275 kg N/ha v začetku leta 

1980. Nedavni dokazi iz poljskih poskusov in komercialnega poljedelstva kaţejo, da bomo ob 

sočasni zavezanosti trajnostnim načelom, teţje zadovoljili potrebe prebivalstva. Za 

izkoriščanje genetskega potenciala sodobnih sort bo treba več gnojiti (Kightley, 2011). 

 

3.2 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PRIDELKI HRANE 

 

Trajnostni razvoj je izraz, ki se je skoval za opis potrebe po globalnem kmetijstvu za večjo 

pridelavo hrane, omejeni količini zemlje, z niţjimi vloţki in zniţanim vplivom na okolje. V 

resnici gre za uravnoteţenje več različnih kompromisov, v različnih obsegih med povečanjem 

produktivnosti in vplivi na širše okolje. Največje število različnih študij stroke se je posvečalo 

vrednotenju teh kompromisov glede izpustov in ponorov ogljika in toplogrednih plinov. 

Vplivi na biološko raznovrstnost pa so se izkazali za teţje vrednotene. Inovacije v kmetijstvu 

so bistvenega pomena, da bi se zagotovila trajnostna okrepitev. Genetske tehnologije je 

mogoče izkoristiti za izboljšanje potenciala pridelka, ampak ta potencial lahko izkoristimo le, 

če je vpliv na okolje optimalno zagotovljen. Inovativna orodja in tehnologije so potrebne, da 

bi bolje razumeli prostorske in časovne raznolikosti tal za boljše upravljanje in boljše 

usmerjanje aplikacije hranil. Nadaljnje naloţbe v raziskave, ki revolucionarno povečujejo 

znanje, ponujajo nova spoznanja in odpirajo nove tehnološke moţnosti, so bistvene, vendar 

niso dovolj. Nujno je treba graditi napredno motivacijo, sposobnosti in spretnosti za prenos 

znanosti v prakso s pomočjo različnih poznavalcev (Bolton in Crute, 2011). 

 

3.3 RAZNOLIKOST PRIDELKA V PRIHODNOSTI 

 

Med tem ko izgubljanje biotske raznovrstnosti prejema veliko publiciteto, eden od njegovih 

ključnih komponent izginja skoraj brez obveščanja javnosti. Genetska raznovrstnost 

pridelkov, ki je temelj zanesljivosti preskrbe s hrano in je osnova za izboljšanje pridelka, 

počasi izginja. Pravzaprav je odziv na gnojenje in namakanje sorte pripeljala do zelene 

revolucije leta 1970, nova revolucija pa mora izpolniti današnje izzive. Prihodnost kmetijstva 

mora biti sposobna nahraniti 2-3 milijarde več ljudi kot danes, hkrati pa bolj učinkovito 

uporabiti mineralna gnojila, vodo, energijo in fitofarmacevtska sredstva, kar je treba doseči 

pri soočanju s podnebnimi spremembami. Genetske raznolikosti, ki jih vsebujejo 

tradicionalne sorte in divji sorodniki omogočajo vzrejo novih, izboljšanih sort, ki bodo 

ključnega pomena za soočanje s temi izzivi. Vendar pa je ta raznovrstnost ogroţena. 

Spreminjajoče se razmere ter poslabšanje ţivljenjskega prostora, ki ogroţa velikost pridelka 

divjih sorodnikov so primorale številne kmete, da opustijo svoje tradicionalne pridelke in 

sorte. In to se dogaja v času, ko je napredek v molekularni genetiki naredil takšno raznolikost 

bolj dragoceno kot kdajkoli prej. Veliko rastlinskih zbirateljskih ekspedicij je bilo nameščenih 

v zadnjem desetletju z zbranim gradivom, da ustreza CGIAR (Consultative Group on 

International Agricultural Research), ki ohranja več kot 700.000 semen pomembnih poljščin. 

Številne zbirke v razvitih drţavah so ogroţene, predvsem zaradi nezadostnega financiranja. 

Leta 2004 je mednarodna pogodba o rastlinskih genskih virih začela veljati kot priloţeni 
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sporazum h konvenciji o biotski raznovrstnosti in GCDT (Global Crop Diversity Trust) je bil 

ustanovljen za zagotavljanje stabilnosti in dolgoročnosti financiranja najdragocenejših 

svetovnih zbirk semen. Varnostno skladišče za semena, SGSV (Svalbard Global Seed Vault), 

je bilo pred kratkim zgrajeno na Arktiki, kot varnostna mreţa za globalne zbirke semen iz 

Kraljevega botaničnega vrta.  Ustanovila ga je Millennium semenska banka za shranjevanje 

semen svetovnega rastlinstva. Zbrali so  številne vrste, ki se nanašajo na poljščine in so 

neprecenljiv vir novih genov. Medtem ko je treba storiti še veliko, ukrepi kot so ti, dajejo 

upanje, da bo ostal pridelek genetske raznolikosti na voljo dolgo v prihodnost (Hawtin, 2011). 

 

4  ALTERNATIVE V KMETIJSTVU 

 

Kmetijstvo, od katerega je svet vse bolj odvisen zaradi preskrbe hrane, ima v zadnjem času 

veliko kritik glede intenzivnosti proizvodnje. Nekateri so zaskrbljeni zaradi dolgoročnih 

učinkov pesticidov, herbicidov, antibiotikov in mineralnih gnojil, ki lahko škodijo zdravju 

ljudi, drugi zaradi učinkov erozije tal ter vpliva genov na okolje in biotske raznovrstnosti. 

Potrebno je poiskati trajno ali celo avtonomno kmetijstvo, ki bo imelo dolgoročno in svetlo 

prihodnost. Vse to nezadovoljstvo je vzrok, da ljudi odbija delo s kmetijstvom. Ljudje vse 

manj verjamejo, da bo kmetijstvo kdaj zelo rentabilno ter neškodljivo za okolje. V teoriji se 

morda sliši še izvedljivo, v praksi pa stvari večkrat postanejo zelo kompleksne (Evans, 1998). 

 

Tradicionalno kmetijstvo se še vedno izvaja v mnogih delih sveta ter z nekaj razvoja je 

verjetno, da bo tako tudi ostalo, predvsem v okoljih, kjer so sedaj razmere stabilne, zanesljive, 

pridelki pa prilagodljivi razmeram. Miguel Altieri (1990) trdi, da se je potrebno naučiti veliko 

o zapletenih in pogosto neznanih situacijah med ljudmi, rastlinami, ţivalmi in zemljo. 

 

Če bi svetovno prebivalstvo štelo le 3 milijarde ljudi, bi zadostovalo tradicionalno kmetijstvo 

z dvema milijardama hektarjev obdelovalnih površin. Vendar se populacija vidno veča in 

temu se ni mogoče izogniti. (Evans, 1993) 

 

Stopnja mehanizacije bi lahko zmanjšala potrebo po delovni sili in bi bila načeloma 

sprejemljiva za številne alternative poljedelce. Prav tako pa je potrebno negovati starejše 

sorte. Nekateri poljedelci pogosto uporabljajo sodobne sorte zaradi širšega obsega le teh in 

pomembnosti njihove genetske odpornosti na sedanje škodljivce in bolezni. Obstaja pa tudi en 

del kmetijstva, ki se izogiba gnojilom, insekticidom, fungicidom in herbicidom. Resnične 

ekološke kmetije so se temu izognile, nekatere ekološke kmetije pa ne (Evans, 1998). 

 

Razen apna in nekaterih drugih mineralnih gnojil se je teţko zanesti samo na hlevski gnoj in 

kolobarjenje z metuljnicami za ohranjanje rodovitnosti tal in visokih pridelkov. Dostop do 

zahtevanih velikih količin hlevskega gnoja ni vedno enostaven in hiter. Stroški energije za 

vleko in gnojenje lahko stanejo tudi polovico skupnih stroškov energije. Koruza in soja se 

bolje odzoveta na hlevski gnoj, medtem, ko pšenici najbolj »ne odgovarja«. Nekatere rastline 

v slabih razmerah, predvsem med zimo, dajejo večje pridelke, če jih gnojimo s hlevskim 

gnojem namesto, z ostalimi gnojili (Evans, 1998). 
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Odmik od industrijskih mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu se je 

začel s priznavanjem, da bi bili lahko ostanki pesticidov škodljivi za ţivali, za ekosistem in 

ljudi. Biološki nadzor in vzreja odpornih sort so se v zadnjem času povečali. Problem pa 

ostaja zatiranje plevela. Ekološke kmetije pridelujejo hrano na drugačen način, vendar je teh 

zelo malo (Boeringa, 1996).  

 

Dosti bolj pomemben je premik v smeri sodobnega bolj varčnega kmetijstva, ki naj bi bilo 

tudi bolj učinkovito in ozaveščeno za uporabo industrijskih surovin. Dobro je, da se je 

uporaba pesticidov v ZDA na poljih, kjer raste bombaţ, zmanjšala za četrtino (Evans, 1998). 

 

Celostno zatiranje škodljivcev se bolj uporablja v integriranem  kmetijstvu. Skrb za okolje 

skupaj s potrebo po zmanjševanju proizvodnih stroškov, prav tako vodi k bolj učinkoviti 

uporabi dušikovih gnojil, kar je povzročilo tudi znatno zmanjšanje uporabe drugih gnojil v 

Evropi v zadnjih letih. Uporaba kolobarjenja, izkoristek bioloških fiksatorjev dušika in nadzor 

tal preganjajo bolezni in škodljivce, verjetno tudi z ekološko sodobno rastlinsko pridelavo. 

Vendar pa ekološko idealno kmetijstvo v celoti ne bo mogoče, saj bi zato potrebovali veliko 

več tako naravnanih kmetij (Evans, 1998). 

 

Boljša oblika stopnjevanja kmetijstva je sedaj v teku, zahvaljujoč se okoljevarstvenim 

idealistom in sicer se trudijo za bolj intenzivno uporabo razumevanja, kdaj, kje in kako 

določeni vloţki prispevajo k večjemu pridelku rastlin. Poročilo stroke, o alternativnem 

kmetijstvu je poudarilo potrebo kmetov za informacije in tehnično pomoč (National Research 

Council, 1989). 

 

4.1  DILEME IN PROBLEMI ZA PRIDELOVALCE 

 

Pogledi znanstvenikov se včasih precej razlikujejo od tistih, ki dejansko pridelujejo hrano. 

Kmetje vidijo določene stvari precej drugače, na primer imajo raznolike poglede glede načina 

pridelovanja krme ter do hitro rastočega prebivalstva in oskrbe hrane za njih. Znano je, da se 

kmetijski strokovnjaki večkrat srečajo z več dilemami na svoji poklicni poti. Nekatere izmed 

teh dilem so: 

 

4.1.1 Problem samooskrbe 

 

Deleţ samooskrbe Slovenije se zaskrbljujoče niţa, grobo gledano sami pridelamo le še eno 

tretjino hrane za svoje potrebe, medtem ko jo dve tretjini uvozimo iz drugih drţav. Od leta 

2000 do 2009 se je slovenska samooskrba zniţala pri vseh skupinah kmetijskih proizvodov: 

samooskrba z zelenjavo na primer je leta 2009 po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije (Gale, 2011) znašala le še borih 38%. Tudi samooskrba z mesom in krompirjem se 

je zniţala, da ne govorimo o samooskrbi s sladkorjem, ki je z zaprtjem tovarne v Ormoţu v 

letu 2006 iz 84 odstotkov padla na krutih nič odstotkov. Potrebno bo kmete spodbujati za delo 

v kmetijstvu, saj ne bomo zmogli toliko hrane uvaţati. 
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4.1.2 Problem trajnosti 

 

Kmetje  so pogosto izpostavljeni pomislekom glede potreb po večji proizvodnji hrane. To se 

dogaja v številnih drţavah, ki imajo teţave z razvojem in potrebami po ohranjanju tistega, kar 

je ostalo od narave in virov za kmetovanje (vode, hranila, prst, genetske raznolikosti…). Prav 

tako so zagovorniki intenzivnega kmetijstva pogosto obtoţeni, da premalokrat pomislijo na 

prihodnost in na realne zmoţnosti, kako preprečiti onesnaţevanje okolja. Bogatejše drţave, 

pri katerih se zdi, da dajejo večji poudarek trajnosti, imajo pogostokrat malo zanimanja za 

podporo dolgoročnih poizkusov, ki bi izpostavljali probleme trajnega kmetijstva z okoljem. 

Uskladiti raziskave in zagotoviti dovolj hrane za sedanje svetovno prebivalstvo ni lahko. 

Potrebno se je boriti za celotno zmogljivosti za proizvodnjo hrane, ter poskrbeti, da 

dolgoročna prihodnost ne bo ogroţena (Evans, 1998). 

 

4.1.3 Problem napredka in rodovitnosti 

 

Pionirske raziskave vodijo do novih agronomskih postopkov za boljše prilagajanje in višji 

pridelek. Prav tako pomembno je ohraniti in varovati dobičke iz predhodnih napredkov, še 

posebej v luči nadaljnjega razvoja za odpravljanje genetske ne raznovrstnosti ţe obdelanih  

površin (Evans, 1998). 

 

4.2  ALI BO DOVOLJ OBDELOVALNIH POVRŠIN? 

Dokler ni svetovna populacija dosegla števila 3 milijarde, je bil obstoj in gojenje rastlin glavni 

vir svetovne proizvodnje hrane. Potem pa se je širitev kar hitro upočasnila in sedanje območje 

obdelovalnih površin 1,34 milijard hektarjev, okoli 11% Zemlje, ki ni pokrita z ledom, je le 

malo večje, kot je bilo leta 1960. Vendar pa se je osnova FAO (Food and Agriculture 

Organization) statistike  skozi leta spremenila. Do 1970 so bila gozdna območja povezana s 

»selilnim kmetijstvom« (shifting cultivation), kvalificirana kot obdelovalna  in ko je bila ta 

konvencija prekinjena, se je pokazalo, da so obdelovalna območja Juţne Amerike in Afrike 

zavrgla okoli 9% v obeh primerih. Z dvojno ţetvijo na leto v Aziji je bilo obdelovalno 

območje včasih šteto dvakrat, vidno v očitnem zmanjšanju obdelovalnih površin ob 

spremembi prej omenjene konvencije (Evans, 1998). 

Vzrok za nedavni zastoj pri povečanju obdelovalnih območij ni to, da na svetu ni več 

potencialnih obdelovalnih površin. Daleč od tega. Več neodvisnih ocen kaţe, da je med 3,0 in 

3,4 milijard hektarjev zemlje primerno za obdelavo. Večina današnje neobdelane zemlje je 

uporabljena za pašo ali pa ima slabo kvaliteto, ranljiva za erozijo, preveč oddaljene ali 

razdeljene parcele, da bi bila pridelava ekonomična, ali da bi bila cenjena v sedanjem stanju. 

Fischer in Heilig (1997) ocenjujeta, da je 2,5 milijarde hektarjev zemlje primerne za gojenje 

ţita v razvijajočih se drţavah, v katerih se le tretjina uporablja za gojenje. Vendar je kmetijske 

zemlje, ki je ni treba namakati, samo 550 milijonov hektarjev, če izključimo vsa gozdna 

območja in mokrišča iz kmetijske uporabe. 

 

 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&ei=o9JAUMOGBovAtAa4kYCoBQ&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&sig2=JF844TyxMhYPru__XmID6Q
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2F&ei=o9JAUMOGBovAtAa4kYCoBQ&usg=AFQjCNFN0FJRtsVrfnxh2u66Un8onLMaSw&sig2=JF844TyxMhYPru__XmID6Q
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Zakaj se je širjenje rodovitne zemlje ustavilo okoli leta 1960? Eden izmed moţnih odgovorov 

globalnega nivoja, (ki sicer ne velja za Afriko) je porast povprečnega svetovnega pridelka. Ko 

je ta začel iti v korak s populacijo, je bilo manj pritiska za nadaljnjo širitev obdelovalnih 

območij (Evans, 1997). 

 

Odločilna vloga višje intenzivnosti v poljedelstvu, ki omogoča zaščito ogroţenih naravnih 

skupnosti ni vedno cenjena. Ugotovili so, da bi bilo s tradicionalnim kmetijstvom nemogoče 

nahraniti 4 milijarde ljudi, ki so takrat ţiveli na Zemlji, čeprav se je poljedelstvo povzpenjalo.  

Torej je stopnjevanje v razvoju poljedelstva in porast pridelka bilo bistveno za rešitev 1,8 

milijarde ha zemlje pred plugom. Sedaj se gozd seka predvsem zaradi lesa, ki ga porabijo za 

stavbe (Melillo in sod., 1996). 

 

Leta 1960 je bilo 0,47 ha obdelovalne zemlje na osebo na svetu. Danes je na osebo le pol 

toliko primerne zemlje. V razvijajočih se drţavah je danes le 0,186 ha na osebo, in komaj 0,08 

v Bangladešu in Kitajski. Egipt, ki je zelo odvisen od reke Nil glede hrane, ima komaj 0,04 ha 

rodovitne zemlje na osebo. Slika 5 nam nazorno prikazuje zmanjšanje obdelovalnih površin 

glede na rast svetovnega prebivalstva (Evans, 1998).  

 

V zadnjih desetih letih je zaradi slabih pogojev v kmetijstvu v Sloveniji s kmetovanjem 

prenehalo okrog 18 tisoč majhnih kmetij. Zaenkrat premoremo še 850 kvadratnih metrov 

obdelovalne zemlje (njiv in vrtov) na prebivalca, kar nas s Finci uvršča na zadnje mesto po 

kvadratnih metrih rodovitne zemlje na prebivalca v Evropi, od tega je veliko zemljišč 

zapuščenih (Razpotnik, 2011). 

 

 
Slika 5: Zmanjševanje kmetijskih površin glede na rast prebivalstva ( Mayer, 2010) 
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4.3  NUJNO POVEČANJE BODOČIH PRIDELKOV 

 

Od leta 1960 je bilo povečanje povprečnih pridelkov ţita sorazmerno z večanjem števila 

svetovnega prebivalstva in naj bi tako tudi ostalo do ustalitve števila svetovnega prebivalstva 

v 21. stoletju. Med letoma 1966 in 1990 je znašala stopnja rasti v proizvodnji ţita 1,87% na 

leto, od tega je bilo 92% te rasti do leta 1974 (Agcaoili in Rosegrant, 1995). 

 

Predvidevanja FAO (Food and Agricultural Organization), IFPRI (International Food Policy 

Research  Institute)  in Svetovne banke o nadaljnji rasti v proizvodnji ţit na podlagi nenehne 

rasti pridelkov: povprečni letni donosi v pridelavi ţita bi morali dosegati 4 t/ha za populacijo 

8 milijard ljudi in 5t/ha za populacijo 10 milijard ljudi. V povprečju bi moral svetovni donos 

za 8 milijard ljudi biti enak trenutnim količinam pridelkov v Evropi in Severni Ameriki oz. jih 

preseči za več kot 25% za populacijo 10 milijard ljudi (Evans,1998). 

 

Skupek treh inovacij (nizka cena dušikovih gnojil, sorte ţit z niţjim steblom in izboljšan 

nadzor nad plevelom) so pustili močan pečat na svetovni proizvodnji hrane in se bodo lahko v 

prihodnosti dokazali kot edinstveni. Povečanje donosov zaradi hitrejše fotosinteze ali rasti ni 

verjetno. Kljub temu se bodo lahko pridelki precej povečali iz več razlogov. Pridelki namreč 

niso tako visoki  kot bi lahko bili in sicer zaradi neprimerne prilagoditve lokalnemu okolju, 

nezadostni (pomanjkanju) oskrbi z vodo in pomanjkljivega nadzora nad boleznimi in 

škodljivci ter pleveli. Obstaja tudi veliko moţnosti za nadaljnja širjenja obdelovalnih površin 

in njihovo izboljšanje z izsuševanjem, oblikovanjem teras, nadzorom kislosti tal itd.. Takšna 

vlaganja so bila v razvitih drţavah deleţna drţavnih subvencij. Drţave v razvoju pa bodo 

potrebovale pomoč. Podvojitev pridelkov pa v naslednjih 50-tih letih verjetno ne bo moţna 

brez nadaljnjih moţnosti večanja potencialov (Evans, 1993). 

 

Moţnosti za povečanje pridelkov seveda obstajajo, vendar tako znanstveniki kot pridelovalci 

(kmetje) teţko verjamejo, da bodo v prihodnosti enaki trenutnim rekordnim pridelkom 

(Evans, 1998).   

 

4.4  PREHRANA, ZDRAVJE, IZOBRAŢEVANJE IN DELO ZA KOLIKO LJUDI? 

 

Določena območja kaţejo, kako močno je odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje odvisen od 

naših zahtev. Na primer kakšen ţivljenjski standard je danes, kakšne prehranjevalne navade 

imamo, kako enakomerno smo porazdeljeni znotraj druţb, za kakšno ceno na okolje smo 

pripravljeni tvegati, za kako dolgo v prihodnost bomo imeli hrano itd., pri čemer je treba 

poznati obseg in negotovost vsakega odgovora (Cohen, 1995). 

 

Upravičeno smo lahko prepričani, da proizvodnja hrane ne bo mogla nahranit vseh, ki jih 

pričakujemo do leta 2050. Če bomo zagotovili enakomerno porazdelitev hrane z manj 

odpadki in z zelo zmanjšano uporabo ţit za ţivalsko krmo, se lahko nahrani skoraj devet 

milijard ţe sedaj. Ob naši globalni prehranski neenakosti in priloţnosti, ni verjetno, da bi se 

hitro spremenili, in naloga je povečati pridelek v drţavah v razvoju tako hitro, da ustreza 
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njihovi rasti prebivalstva v naslednjih 50 letih. Zlasti zaradi moţnih škodljivih posledic 

klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v juţnejših drţavah, bo to teţko. Skoraj 

zagotovo je, da se vse več regij v razvoju ne bo moglo zanašati na lokalno proizvodnjo, in da 

se bodo morali zanesti v večji meri na povečano proizvodnjo ţit in uvoz s strani razvitih 

drţav. Za hrano za devet milijard ljudi brez povečanja obdelovalnih površin, bo potrebno 

povečati povprečne donose ţit za svet kot celoto. Pribliţno 5 t/ha, je tisti pridelek, ki še 

zadovolji Evropo ali Severno Ameriko. To se lahko doseţe le, če se raziskave v kmetijstvu 

močno podprejo tako v razvitih kot v drţavah v razvoju (Millman in Kates, 1990). 

 

Zdruţeni narodi so na konferenci leta 1943 razglasili, da je prvi vzrok lakote in 

podhranjenosti revščina. Prvi vzrok revščine pa je pomanjkanje dela, po drugi strani pa 

sposobnost za delo zahteva zdrav in izobraţen kader za pravilno izvajanje. Ţenske in otroci so 

pogosto prikrajšani v teh pogledih, še posebej zaradi pomanjkanja osnovne izobrazbe, kljub 

visoki stopnji druţbenega vloţka v izobraţevanje ljudi podeţelja. Tudi ko se poveča 

razpoloţljivost hrane in se lakota zmanjša, revnim to ne zadošča, ţe zaradi slabega dostopa do 

sanitarij, čiste vode, zdravstvene oskrbe in izobraţevanja (Hadded in sod., 1995). 

 

Veliko je vidikov revščine, od tega je preskrba s hrano le ena izmed osnovnih človeških  

potreb. Večja svetovna proizvodnja hrane ne bo rešila problemov revščine in podhranjenosti. 

Razvoj kmetijstva je v regijah, kjer je revščina, predvsem pripomogel k izvozu, saj se bodo 

zmanjšanje realne cene ţita. Da bi ljudje zadovoljili potrebe, zahtevajo vse razumevanje, 

inovativnosti in interakcijo kmetov, kmetijske industrije, znanstvenikov, izobraţevalnega 

kadra,  okoljevarstvenikov, zdravstvenih delavcev in oblikovalcev politike (Lipton in 

Ravallion, 1995). 
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5   SKLEPI 

 

Lahko povečamo dostopnost hrane (v smislu kalorij, beljakovin in kritičnih hranil) s 

prenehanjem krmljenja ţivine s pridelki z njiv, s prekinitvijo uporabe pridelkov za bioenergijo 

in drugih neprehrambenih aplikacij. Če bi glavne poljščine pojedli neposredno ljudje namesto 

ţivali, bi se povečal izkoristek energije hrane za 49%, s tem pa bi seveda nahranili mnogo več 

ljudi pa čeprav z ţiti in ne s tolikšno količino mesa, kot jo danes pojemo. Ljudje se bodo 

morali privaditi na drugačno hrano in s tem zagotoviti deleţ hrane za vse. 

 

Drţave v razvoju izgubijo več kot 40% hrane po spravilu ali med predelavo zaradi slabih 

razmer skladiščenja in prevoza. V primeru, da bi vloţili več sredstev v postopke skladiščenja 

in prevoza, bi tudi njihov dobiček narastel, seveda pa bi se poznalo tudi pri dostopnosti hrane 

za ljudi. 

 

Industrializirane drţave imajo niţje izgube pri predelavi in skladiščenju, večje pa pri 

potrošnji, kjer prav tako izgubimo ali zavrţemo več kot 40% hrane. Torej je pomembno, da ne 

le priskrbimo skladiščne prostore, temveč tudi ekonomično porabimo vso pridelano hrano. 

Ţalostno je, da drţave v razvoju hrano zavrţejo, medtem ko je v večini revnih drţav ogromno 

smrtnih ţrtev zaradi lakote.  

 

Čeprav lahko razumemo skrbi kritikov sodobnega kmetijstva, pa je reakcija proti 

intenzivnemu kmetovanju razkošje bogatih. Tradicionalno in ekološko kmetijstvo bi ţe teţko 

nahranilo Evropejce in Američane, ne more pa nahraniti sveta. Seveda tukaj igra tudi veliko 

vlogo marketinška poteza, da je ekološko pridelana hrana bolj »zdrava« kot hrana pridelana 

na integriran način. Vendar pa teza ne drţi, dokler je stroka na podlagi primerov ne dokaţe. 

Bogatejši sloji si lahko privoščijo ekološko hrano, ki je draţja. Toda ekološko in tradicionalno 

kmetijstvo nima prihodnosti za nahranitev celotnega prebivalstva v drugi polovici tega 

stoletja.  

 

Novejše, uveljavljene sorte predstavljajo napredek v ţlahtnjenju, ki se odraţa v boljši 

tolerantnosti na razne stresne razmere, odpornosti na bolezni, v višjem potencialu za pridelek 

in kakovost. Nekatere genetske izboljšave so privedle do rastlin, ki zahtevajo manj prostora, 

tako da lahko pridelovalci posejejo več rastlin na hektar, druge pa so znatno povečale tudi, 

izkoristek rastlin na tleh, ki so revna s hranili. 
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