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Je chov hovädzieho dobytka hrozbou?
V ostatnom čase som 
zachytil množiace sa 
správy, že chov hovädzie-
ho dobytka a hlavne chov 
hovädzieho dobytka na 
mäso je najväčším pro-
ducentom skleníkových 
plynov v galaxii, a možno 
aj na svete.

Hovädzie mäso sa stalo 
univerzálnym nepriateľom 
klímy. Červené, karcinogén-
ne, ekologicky zaťažujúce 
hovädzie mäso. Prestanem 
ho jesť! To je najjednoduchšia 
odpoveď bežného konzumen-
ta na podobné správy. Ale, je 
to pravdivá kampaň? Je nao-
zaj hovädzie mäso takým eko-
logickým problémom?

Zodpovedný človek si 
uvedomí, že z  dôvodu pre-
biehajúcej klimatickej zme-
ny je potrebné znižovať 
produkciu skleníkových ply-
nov, (oxid uhličitý, čpavok, 
metán CH4 a  vodná para), 
niečo zmeniť. Áno, kravy dý-
chajú – čím produkujú oxid 
uhličitý, kravy grgajú – čím 
produkujú metán, kravy vy-
lučujú – čím produkujú čpa-
vok. To je pravda. (60 milió-
nov bizónov je nahradených 
90 miliónmi kráv v USA – to 
je len myšlienka na zamysle-
nie) Ale kravy produkujú po-
traviny, ktoré potrebujeme 
pre výživu ľudí.

Hovädzie mäso ako 
potravina

Odporúčaná ročná spot-
reba mäsa je podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie 
57 až 60 kg v  zložení: brav-
čové 22 kg, hovädzie 17 kg, 
hydina 15 kg a ryby – 15 kg. 
U nás bola v roku 2018 prie-
merná spotreba mäsa na 
obyvateľa 64,5 kg v  zložení: 
bravčové 35,8, hydinové 
22,1, hovädzie 5,3, ryby 5,5 
zverina 0,9, baranina a  ko-
nina 0,2 a  ostatné druhy 
0,2 kg. Môžete si všimnúť, 
že Slovenská republika asi 
len o  7 – 8 % prevyšuje od-
porúčanú ročnú spotrebu. 
Skladbou spotreby zaostá-
vame práve v  spotrebe ho-
vädzieho mäsa. Mäso je 
zdrojom bielkovín, pričom 
ide o kvalitnú bielkovinu, na 
100 % podobnú tej bielkovi-
ne, ktorú naše telo v  množ-
stve asi 2 g na 1 kg našej 
hmotnosti dennodenne 
potrebuje. Ak sú tieto biel-
koviny rastlinné, treba ich 
viac, lebo aminokyselinové 
zloženie rastlinných prote-
ínov je menej podobné na-
šim. Nutné je pripomenúť, 
že hovädzie mäso je zdrojom 
železa, ktoré sa našim telom 
najlepšie vstrebáva. Áno, aj 
potraviny rastlinného pôvo-
du obsahujú železo, ale je 
v  nich viazané vo väzbách, 
z  ktorých ho naše telo ne-
vie úplne využiť. To platí aj 
o iných makro či mikro prv-
koch. Konzumácia mäsa ako 
takého, a  aj hovädzieho, je 
v našich podmienkach akosi 
prirodzená.

Neviem si predstaviť, že 
by sme nasýtili obyvateľov 

SR lez z  rastlinnej produk-
cie. Máme 2,4 milióna hek-
tárov poľnohospodárskej 
pôdy, z  ktorých je 850-tisíc 
hektárov trvalých trávnych 
porastov. Trvalé trávne po-
rasty – lúky a pasienky – sa 
vyskytujú hlavne v horských 
a  podhorských oblastiach. 
Tieto oblasti sú charakte-
ristické zlou kvalitou pôdy, 
kyslou pôdnou reakciou, 
vysokou nadmorskou výš-
kou a  svahovitosťou. Lúky 
a  pasienky teda produkujú 
trávu a  byliny, ktoré vedia 
zužitkovať len bylinožravce 
ako kone, ovce, kozy a  kra-
vy. 850 000 hektárov lúk 
a pasienkov. Nedá sa na nich 
orať a  siať. Čo s  nimi? Ako 
ich využiť? Ako využiť pri-
bližne 2  milióny ton zelenej 
biomasy, ktorá sa na týchto 
holiach, lúkach a  pasien-
koch každý rok urodí? Ak 
nebudú tieto plochy udržia-
vať prežúvavce, zaniknú, 
zarastú tŕním a  chrastím 
a  s  nimi zarastie kultúrny 
ráz našej krajiny. Budú tam 
chodiť turisti? Budú sa tam 
vyskytovať, udržia sa vzácne 
biotopy?

Bylinožravce ako 
konkurent ľudstva

Ak teda hovoríme o  pro-
dukcii hovädziny ako o eko-
logickom probléme, treba sa 
poriadne pozrieť na spôsoby 
produkcie jednotlivých dru-
hov mäsa a  v  akom vzťahu 
sú ku krmivám, ktoré by 
mohli byť potravinami pre 
ľudí. Ktoré druhy hospodár-
skych zvierat sú priamymi 
konkurentami človeka v  po-
travinovom reťazci? Ošípa-
né, podobne ako aj hydina 
a  z  veľkej časti dnes aj krá-
liky, sú kŕmené jadrovým 
krmivom (čiže aj obilninami 
a  strukovinami). Prežúvav-
ce (hovädzí dobytok, ovce 
a kozy, ale aj monogastrické 
kone) sú kŕmené zo 75 – 90 
a  niekedy až 100 % rastli-
nami, ktoré vo výžive ľudí 
nedokážeme využiť (tráva, 
lucerna, ďatelina, celá rast-
lina kukurice a slama z obil-

nín). Dobytok, ale i  malé 
prežúvavce a kone pretvára-
jú bezcennú hmotu na kva-
litné bielkoviny a  tuky pre 
výživu ľudí. Navyše, niektoré 
výskumy potvrdzujú, že pro-
dukciou krmovín pre prežú-
vavce sa môže do pôdy za-
budovať toľko ekvivalentov 
oxidu uhličitého, že na konci 
rovnice je 0, a  teda produk-
cia hovädzieho mäsa, môže 
byť uhlíkovo neutrálna.

Mäso ako vedľajší produkt 
mlieka

Hovädzie mäso je aj ved-
ľajší produkt výroby mlieka 
– syrov, jogurtov, proteíno-
vých nápojov. Na konci pro-
dukčného veku sa dojnica 
musí zabiť a  nejako využiť. 
Z  jej tela môžeme vyprodu-
kovať mäsokostnú múčku 
na kŕmenie rýb (áno, aj ten 
„ekologický“ losos potrebu-
je čosi žrať – buď mu dáme 
na kŕmny tanier umiestnený 
v  rybochovnom zariadení 
kdesi vo fjordoch severného 
mora mäsokostnú múčku, 
alebo rybokostnú múčku 
vyrobenú veľkými plávajú-
cimi fabrikami „orajúcimi“ 
dno oceánu niekde pri Kap-
verdských ostrovoch, kde 
mimochodom úplne zničili 
morský ekosystém). Tiež 
ňou môžeme nakŕmiť hydi-
nu a  ošípané. Alebo mäso 

jednoducho zomelieme a vy-
robíme z  neho niekoľko sto 
porcií hamburgerov na výži-
vu ľudí. Áno, hamburgerov, 
lebo taká vydojená dojnica 
nemá mäso vhodné na ste-
aky, alebo na pečenie. Mäso 
takýchto kráv nie je najkva-
litnejšie, je tuhšie, tmavšie, 
so žltým lojom, vhodné len 
na dlhodobé varenie či du-
senie. Najlepšie ju je však 
pomlieť do hamburgerov. 
Aj tak 45 % z  mäsa ktoré-
hokoľvek kusa dobytka je 
to mäso menej kvalitnejšie 
(rebrá, slabina, nožina, krk 
a  aj pliecko), ktoré je vhod-
nejšie buď na guláš, alebo 
do výrobkov, fašírok a ham-
burgerov ako na pečenie či 
grilovanie. Ale aj tak má to 
mäso zo starej kravy (aj keď 
dnes sa dojnica dožije 4 – 5 
rokov, a  to nie je staré zvie-
ra) stále v sebe 23 % vysoko 
kvalitnej bielkoviny (okrem 
75 % vody a 2 % tuku).

Chov zvierat a pôdna 
úrodnosť

Udržať plnohodnotnú 
pôdnu úrodnosť sa dá len 
tak, že živiny odobrané rast-
linami z pôdy v podobe pro-
dukcie/potravín sa do pôdy 
musia vrátiť. S  týmto sa há-
dam dá súhlasiť. Ak by sme 
tak nerobili, pôdu v krátkom 
čase vyčerpáme. Trochu do 
toho má čo hovoriť aj zákon 
o  zachovaní hmoty a  ener-
gie. Živiny sa dajú doplniť 
priemyselnými hnojivami 
alebo maštaľným hnojom. 
Priemyselnými hnojivami 
to ide veľmi jednoducho, 
relatívne lacno, nie však naj-
lepšie a  najekologickejšie. 
Vždy však musí byť doplnená 
zložka tzv. organickej hmo-
ty, ktorá sa, logicky, dopĺňa 
do pôdy organickými hnoji-
vami, lebo z nich sa tvorí hu-
mus, ktorý zlepšuje využiteľ-
nosť všetkých živín v  pôde, 
ako aj schopnosť pôdy prijať 
a  udržať vo svojej štruktú-
re vodu. Organické hnojivá 
môžu byť rastliny na zelené 
hnojenie, pozberové zvyšky, 
rastlinné komposty a  maš-

taľné hnoje. Kompostov sa 
javí, že bude čím ďalej viacej, 
ale ak myslíme na komposty 
z  komunálnych kompostár-
ní, tie sú menej vhodné na 
hnojenie rastlín pre produk-
ciu potravín, lebo môžu ob-
sahovať nežiaduce látky ako 
konzervanty, farbivá a  ťažké 
kovy, ktoré sa v  komunál-
nom biologickom odpade 
nachádzajú. Maštaľné hnoje 
sú na obnovu kondície pôdy 
veľmi vhodné a ako odpad zo 
živočíšnej výroby sa stávajú 
dobrou surovinou. A pohľad 
do minulosti hovorí, že na 
veľkostatkoch magnátskych 
rodín koncom 19. storočia 
a  agrárnych veľkostatkárov 
v  počiatkoch prvej repub-
liky sa chovalo toľko volov 
a  koní, koľko bolo treba na 
produkciu hnoja potrebného 
na vyhnojenie ¼ výmery.

Voda 
a poľnohospodárstvo

Voda, ktorú využije poľ-
nohospodár na polievanie 
rastlín a  napájanie zvierat 
zmizne? Ja tvrdím, že nie. 
Uvedomujem si, že veľko-
chovy s problematickým ma-
nažmentom hnoja, hnojovi-
ce sú reálnym problémom. 
Ale… Toto biologické zne-
čistenie (hnojné a  hnilobné 
mikroorganizmy, či dusič-
nany a dusitany) sú akútnou 
hrozbou pre konzumentov, 
ale z  dlhodobého hľadiska 
sa ich voda dokáže prirodze-
ne a elegantne zbaviť, ba čo 
viac, poslúžia ako „hnojivo“ 
a krmivo pre vodné organiz-
my. Odstraňovanie chemic-
kého znečistenia, ropných 
látok či jedov je oveľa nároč-
nejšie a  nákladnejšie. Mám 
trošku podozrenie, že za 
nižším zarybnením horných 
tokov našich potokov nie je 
chemizácia poľnohospodár-
stva, lebo toľko tej drahej 
chémie sa už dávno nevyuží-
va, ale práve sterilizácia po-
tokov. Nedostáva sa do nich 
dostatočné množstvo živín 
potrebných na rast mikro-
bioty potrebnej na odchov 
plôdika. Možno sa mýlim.

Vodu potrebujeme v  kra-
jine udržať. Za posledných 
možno 200 – 250 rokov sme 
robili opatrenia, aby voda 
čím skôr z  krajiny odtiekla, 
vysušovali sme mokrade, 
močiare. Potrebovali sme 
pôdu, ktorá nám dnes vysy-
chá. Potrebujeme vodu udr-
žať v krajine. Možno by bolo 
vhodné rozmýšľať o, nazvi-
me to, „melioračnom“ pô-
sobení pasúcich sa stád na 
údržbu vegetácie na brehoch 
potokov nad obcami v  hor-
natých regiónoch. Príčinou 
záplavových vĺn bývajú ne-
zriedka nahromadené koná-
re a zvyšky vegetácie v zúže-
ných miestach potokov. Tie 
vytvoria prirodzenú hrádzu, 
ktorá v  nejakom momente, 
obzvlášť pri dlhodobej vý-
datnej zrážkovej činnosti, 
podľahne tlaku naakumu-
lovanej vody a spustí do do-
liny, na dedinu, záplavovú 
vlnu, ktorú ani regulované 
koryto potoka nedokáže 
zvládnuť. Vyčistené, vypase-

né brehy a regulovaný obrast 
mladiny pasúcimi sa „kom-
binovanými stádami“ zníži 
množstvo biomasy tvoriacej 
takéto prirodzené hate. Do 
úvahy by prichádzali stáda 
pozostávajúce z  oviec, kôz, 
hovädzieho dobytka, ale 
i  husí a  kačiek. A  na jeseň 
urobiť poriadnu dedinskú 
„žúrku“ a  prebytok predať. 
Ale zvieratá sa podľa vod-
nej direktívy nesmú napájať 
priamo z  povrchovej vody. 
Pre Boha prečo? Brehy za-
rastajú, korytá sa stávajú 
úzkymi, voda rýchlo odteká. 
A sme doma….

Záverom

Naši farmári, chovatelia 
mäsového hovädzieho do-
bytka, sú z  viac ako jednej 
tretiny ekologickými far-
mármi. Oni sa naozaj stara-
jú o  našu krajinu. My sme 
pripravení nasýtiť našich 
ľudí kvalitným a  ekologicky 
dorobeným hovädzím mä-
som vyprodukovaným na 
pasienkoch, kde mimocho-
dom, je produkcia metánu 
znížená. Hypoteticky… ak 
by sa hovädzina chovala len 
v  oblastiach s  prirodzeným 
výskytom trvalých trávnych 
porastov – to jest v SR v pod-
horských a  horských oblas-
tiach, ale i v okolí riek, bola 
by vyprodukovaná ekologic-
ky, uhlíkovo neutrálne a ešte 
by aj pôsobila krajinotvorne.

Áno, Amerika sa prejedá, 
Amerika to preháňa. Tam 
kde vládne dolár idú všetky 
argumenty bokom. Aj ar-
gumenty upozorňujúce na 
sebadeštrukciu. My však 
žijeme v Európe, ekologicky 
zodpovednej Európe. Všet-
ky opatrenia na znižovanie 
uhlíkovej stopy v  poľnohos-
podárstve a špeciálne v živo-
číšnej výrobe stoja peniaze. 
Zvyšujú nám farmárom ná-
klady. Tieto vyššie náklady 
však nie sú kompenzované 
cenou takto šetrne a  ekolo-
gicky vyprodukovanej potra-
viny. Lebo cena potravín sa 
odvíja od svetovej ceny. Ale 
iní farmári v  iných kútoch 
sveta (USA a MERCOSUR) 
nemajú tieto „ekologické“ 
náklady. Ako máme my, špe-
ciálne my slovenskí farmári 
prežiť, keď tieto náklady nie 
sú kryté cenou produktu 
a ani dotáciou?

Spotrebu hovädzieho 
mäsa na Slovensku by sme 
potrebovali zvýšiť. Sloven-
ská hovädzina je produko-
vaná s ohľadom na ochranu 
a  aktívnu tvorbu dobrého 
životného prostredia, s ohľa-
dom na udržanie kultúrneho 
rázu krajiny, udržanie vody 
v  krajine, ochranu proti po-
vodniam i  znižovanie uhlí-
kovej stopy a  často si to ani 
neuvedomujeme. Hľadajme 
nepriateľa klímy tam, kde je 
– napríklad v  doprave, naj-
mä v tej leteckej, v prevádzke 
tepelných elektrární, alebo 
v obrovských lesných požia-
roch a nie v slovenskom ho-
vädzom mäse.

PETER POLÁK
Zväz chovateľov mäsového 

dobytka

môj názor

Ak lúky a pasienky nebudú udržiavať prežúvavce, zaniknú, zarastú tŕním a chrastím a s nimi zarastie 
kultúrny ráz našej krajiny.

Prežúvavce sú 
kŕmené niekedy 
až na 100 % 
rastlinami, ktoré 
vo výžive ľudí 
nedokážeme 
využiť.
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