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Vzhľadom na skutočnosť, že trh vo všeobecnosti, 
trh s prípravkami na ochranu rastlín (ďalej len 
POR) nevynímajúc, sa neustále vyvíja, je dôležité 
mapovať a sledovať očakávania a vývojové trendy, 
ako ich vnímajú manažéri prvovýrobcov – farmárov. 
Spoločnosť IMH spol. s r. o. (ďalej len IMH) v roku 2016  
opakovane po troch rokoch zmapovala v mesiacoch 
február až apríl spektrum názorov u stošesťdesiatich 
koncových zákazníkov – farmárov zameraných nielen 
na hodnotenie výkonnosti kľúčových dodávateľov 
riešení na ochranu rastlín, ale aj podmienky, za akých 
na pôde podnikajú a očakávané vývojové trendy 
trhu rastlinnej výroby a ochrany rastlín v horizonte 
nasledujúcich 3 rokov. 

Očakávaný vývoj na  trhu môže spôsobiť nie len 
zmeny v systéme ochrany rastlín, ale aj zmeniť postupne 
podmienky, za akých budú dodávateľsko-odberateľské 
vzťahy subjektov na ňom pôsobiacich realizované. 
Pre vlastné vyhodnotenie trendov je preto dôležité 
poznať názory koncových používateľov, zákazníkov 
– farmárov. Súčasťou výskumu bolo aj opakované 
mapovanie vývojových trendov, či budúcich očakávaní 
segmentu koncových zákazníkov pre POR, po troch 
rokoch celoplošne na území Slovenskej republiky. 
Prinášame výsledky, ktoré významným spôsobom 
upriamujú pozornosť slovenských zástupcov výrobcov 
POR na potreby a očakávania pestovateľov - farmárov. 

Jednou zo súčastí výskumného rozhovoru bola aj 
otázka „Ako vidia vývojové trendy a aké sú očakávania 
farmárov do budúcnosti v oblasti používania POR.“ 
Na základe rozhovorov s farmármi, ale aj s nezávislými 
odborníkmi v oblasti POR je možné pozorované trendy 
rozdeliť do niekoľkých skupín. 

V roku 2013 sme konštatovali, že  zaznamenané 
trendy sú takmer identické s trendmi, ktoré uvádza 
Štefan Tóth z Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre 
vo svojej publikácii Herbicídy vs. Buriny, z roku 2002. 
Zdá sa, že výrobcovia ani po ďalších troch rokoch v tejto 
oblasti neurobili až taký veľký progres za posledných 
pätnásť rokov, ako by bolo možné očakávať. Čoraz 
hlasnejšie a častejšie sa však ozývajú hlasy na očakávané 
zmeny zamerané na ekologizáciu ošetrenia rastlín 
a ochranu životného prostredia.

Zaznamenali sme však zvýšený tlak zo strany 
európskej legislatívy na utlmenie alebo priamy zákaz 
používania niektorých účinných látok, ktoré sú 
vyhodnotené ako nebezpečné pre zdravie alebo škodlivé 
pre životné prostredie. Jedná sa hlavne o glyfosáty a je 
otázne, čím budú nahradené. Takže jeden z trendov, 
ktorý bude výrazne pokračovať aj v ďalšom období je 
ekologizácia a šetrný prístup k životnému 
prostrediu, jeho zvýšená ochrana. Tento trend bude 
nútiť výrobcov vyvíjať nové účinné látky, predovšetkým 
v oblasti nasadzovania moderných technológií, 
a preto logicky definovaným ďalším trendom je vývoj 
produktu. S vývojom produktu a jeho presadením sa 
na trhu súvisí nový prístup k trhu a jeho riadenie. 
Ten si zase vyžiada novú obchodnú politiku 
výrobcov a ich zastúpení. Zaznamenali sme však opäť 
aj vyjadrenia, že sa nič zásadné nezmení a v dohľadnej 
dobe žiadne zásadné zmeny nenastanú, takže 
nie trend vývoja ale stabilizácia stavu. 

Jednotlivé oblasti trendov z roku 2013 sú graficky 
vyjadrené v nasledujúcom grafe.

Trendy 
a očakávané 
zmeny  
v oblasti 
používania POR 

Z výsledkov výskumu spoločnosti IMH realizovaného v roku 2016 
medzi prvovýrobcami a pestovateľmi.
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Graf č. 1: Farmármi pomenované trendy vývoja odvetvia ochrany rastlín v roku 2013.

Graf č. 2: Farmármi pomenované trendy vývoja odvetvia ochrany rastlín v roku 2016. (Percentuálny podiel odpovedí od všetkých 
respondentov, pričom každý respondent pomenoval spontánne viaceré očakávané vývojové trendy.)

Farmármi pomenované trendy vývoja odvetvia ochrany rastlín v roku 2016.
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1. EKOLÓGIA 
Ekologická bezpečnosť prípravkov sa zvyšuje aj ako 

dôsledok tlaku na bezpečnosť potravín prostredníctvom 
„EFSA - European Food Safety Agency.” Samotní 
farmári si začínajú uvedomovať dôležitosť udržateľného 
hospodárenia, zabezpečenie biodiverzity a ochrany 
včiel. V praktickej oblasti by sa tieto aspekty mali 
realizovať nižším dávkovaním herbicídov ale aj novými 
formuláciami vzhľadom na zvyšovanie rezistencie burín 
na niektoré existujúce prípravky. 22 % respondentov 
sa vyjadrilo, že jedným z trendov bude sprísňovanie 
ekologického prístupu k ochrane rastlín a ochrana 
životného prostredia.

Dôležitou oblasťou je obalová technika a nakladanie 
s obalmi, ich zber a zneškodňovanie, ktoré je 
potrebné riešiť ako chemické (nebezpečné) obaly. 
Toto očakávanie pomenovali respondenti ako želané 
očakávanie a odporúčanie výrobcom, aby podporili 

farmárov v nakladaní s použitými obalmi po pesticídoch, 
resp. aby obaly korešpondovali s dávkovaním na ha, 
čím by uľahčili manipuláciu a dávkovanie pre obsluhu 
postrekovačov, t. j. hovoríme o jednoduchej 
a pohodlnej aplikácii, ktorá je zároveň bezpečná 
pre operátora aj pre prírodu. Ideálom sú biologicky 
odbúrateľné obaly. 

V rámci tohto trendu sa však objavili aj opačné 
názory, ktoré očakávajú, že ekologický prístup nebude 
napredovať. Jedná sa však len o 1 % názorov spomedzi 
respondentov. Na dokreslenie tejto stránky 
názorového spektra vyberáme niektoré 
citáty:

•  „Eko nepôjde, pretože hávede je viac.  
U nás aj ekológovia striekajú v noci.“

• „Čím ďalej, tým viac chémie sa bude používať.“
•  „Ekológia ustúpi, tlačí sa na produkciu a bude 

sa vyrábať viac, a teda aj viac účinných 

TRENDY

nové sofistikované postrekové 
mechanizmy

problém s aplikovaním pravidiel 
integrovanej ochrany rastlín 

v súčasnom stave rozvoja fariem

obalová technika a nakladanie 
s obalmi, ich zber a zneškodňovanie

manipulácia a chápanie personálu 
ako s prípravkami pracovať

uvedomovanie si dôležitosti 
udržateľného hospodárenia, 

zabezpečenie biodiverzity  
a ochrany včiel

zefektívnenie testovania nových 
prípravkov

NOVÉ TECHNOLÓGIE EKOLÓGIA KOMUNIKÁCIA S FARMÁROM

cenotvorba, ktorá by prihliadala 
viac na konečného používateľa

dodržiavanie používania osobných 
pracovných prostriedkov  
a pracovných postupov
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komunikáciu, ktorá pomáha
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látok pridávať.“
•  „POR budú mať stúpajúcu tendenciu, vznikajú 

rezistencie a objavujú sa škodcovia, takže tento 
obchod pôjde ešte viac.“

2. VÝVOJ PRODUKTU
Najvyšší podiel názorov spomedzi očakávaných 

trendov u respondentov – 44 % celkovo, sme 
zaznamenali na trendy vývoja produktu samotného 
(POR). Utlmovanie a vyraďovanie niektorých účinných 
látok si vyžiada urýchlený vývoj nových účinných látok, 
ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu. Farmári 
očakávajú, že budú koncentrovanejšie, aby sa znižovala 
aj spotreba a uľahčovala manipulácia s nimi. Dôležitá 
je taktiež jednoduchosť a presnosť dávkovania, spolu 
s praktickosťou obalov. 44 % respondentov výskumu 
očakáva zmeny vo vývoji produktov na ochranu 
rastlín. Nové sofistikované postrekové mechanizmy 
prinášajú nové postupy (širšie riadky, vynechávanie 
riadkov – pre minimalizáciu zhutňovania pôdy), ale 
aj zvyšujú bezpečnosť a komfort obsluhy (vodičov) 
a taktiež zabezpečujú rovnomernosť aplikácie, šetrenie 
s prípravkami – vyššiu efektívnosť a ekonomickosť 
aplikácie POR. 

16% vyjadrení k zmenám v oblasti produktu je 
zameraných na utlmenie a vyradenie, resp. zníženie 
počtu účinných látok. Najviac otázna je budúcnosť, 
aké účinné látky nahradia glyfosáty – 3 % vyjadrení.  
5 % respondentov očakáva vývoj produktov smerom 
k biologickej ochrane a 8 % očakáva nové účinné látky.  
4 % očakávaní sa zameriava na zvyšovanie účinnosti, 
koncentrácie a znižovanie spotreby POR pod vplyvom 
nových moderných technológií. 3 % respondentov 
neočakáva zmeny v spotrebe a naopak predpokladá, 
že spotreba POR je zastabilizovaná, nakoľko bez nich 
nie je možné efektívne pestovať a dosahovať potrebnú 
výnosnosť a kvalitu úrody. 4 % zase očakávajú 
zvyšovanie počtu POR a má k tomu prispieť aj prílev 
neidentifikovaných POR z cudziny a paralelných 
dovozov, čo očakávajú 2 % respondentov. 

 Z konkrétnych citácií vyberáme:
•  „Namiesto Sulfonil močoviny nové účinné 

látky.“
• „Mali by napredovať biologické prípravky.“
•  „Otázna je budúcnosť glyfosátov. Sú škodlivé 

alebo nie sú? Ochranári proti nim bojujú.“

•  „Očakávam, že niektoré prostriedky sa budú 
rušiť, no využívať POR budeme rovnako.“

•  „Utlmovanie, vyraďovanie účinných látok, 
zelení dosť bojujú a likvidujú (zakazujú) 
niektoré látky bez odbornej znalosti, napr. 
zákaz používať na 2 roky prípravky, ktoré by 
mohli otráviť včely, stačilo by zaviesť povinnosť 
usmerňovačov odpadového vzduchu a je to 
vyriešené.“

•  „Modernejšie postrekovače, novšie, 
modernejšie formulácie, aby sa dali dávky 
znižovať.”

• „Ekologické profily prípravkov hrajú stále väčšiu 
rolu. Na to bude kladený dôraz. Bezpečnosť 
POR.“

• „Stále viac účinných látok bude vyraďovaných 
v záujme zdravia ľudí.“

• „Každá účinná látka si na výskum vyžaduje 
vysoké investície. Nájsť nové účinné látky, ktoré 
budú fungovať na likvidáciu škodcov, aby sa 
eliminovali rezistencie a reziduá neostávali 
v pôde dlhšiu dobu. Eliminácia reziduí - na to by 
sa mali sústrediť.“

• „Ubúda účinných látok každým rokom - sú 
zakazované. Prídu nové a bude to stále určite 
prísnejšie.“

• „Postupné prechádzanie na bio. Obmedzenie 
a vylúčenie jedov. Náhrady účinných látok 
v POR.“

• „Menej chémie, aby účinná látka mala menšie 
gramáže.“

• „Bude sa menej chémie používať, jednoduchšie 
pre používateľov prípravkov.“

Z názorov, ktoré naopak nepredpokladajú 
zásadné zmeny v používaní POR vyberáme:

•  „Zmeny nebudú, POR bude len viacej, my 
máme potom problémy s výberom, niektorým 
firmám je málo venovať sa len chémii, už robia 
aj osivá.“

•  „Neočakávam zmeny v prípravkoch ale 
v aplikačnej technike.“

•  „POR budú mať stúpajúcu tendenciu, vznikajú 
rezistencie a objavujú sa škodcovia, takže tento 
obchod pôjde ešte viac.“

•  „Čím ďalej, tým viac chémie sa bude používať.“

Graf č. 3: Farmármi pomenované trendy - Vývoj produktu POR  v roku 2016
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Farmármi očakávané trendy vývoja produktu 44 %  odpovedí (70-krát) 
zo 160 respondentov - čiastkové odpovede v % zo 160 resp.  
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3. PRÍSTUP K TRHU A JEHO RIADENIE
Spomedzi všetkých vyjadrení respondentov 

k očakávaným vývojovým trendom sa 21 % orientovalo 
na zmeny v oblasti prístupu k trhu a jeho riadeniu. 
Pred krátkym obdobím bola naštartovaná nová vlna 
fúzií veľkých výrobcov a takéto zmeny vždy majú 
dopady aj na zmeny v pomeroch síl na trhu. Zmenami 
prešli, resp. prechádzajú aj viaceré značky kľúčových 
výrobcov – dodávateľov POR na trh. Keďže nie všetky 
očakávané a prebiehajúce zmeny sú už aj ukončené, 
budú pokračovať, kým sa vytvorí nové rozdelenie 
trhu. Toto rozdelenie bude mať vplyv na produktovú 
politiku, prístup k účinným látkam a očakávajú to 3 % 
respondentov. So zmenami prichádzajú aj tlaky a lobing 
na politickej úrovni a 1 % respondentov očakáva, 
že odmietanie GMO plodín v EÚ bude dlhodobo 
neudržateľné a v krátkej dobe bude ich pestovanie  
legislatívne povolené, aby sa zvýšila konkurencie 
schopnosť EÚ voči trhom severnej Ameriky i Ázie. 
3 % respondentov očakáva, že tlak EÚ a spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa bude zvyšovať, čo 
prinesie sprísňovanie podmienok pre používanie aj 
registráciu POR. Nová legislatíva, povinný greening 
a ekologizácia hospodárenia bude spôsobovať pokles 
výmer ornej pôdy a pod vplyvom znižovania použitia 
POR a zmien v klimatických podmienkach sa bude 
zvyšovať počet škodlivých činiteľov. 8 % respondentov 
sa vyjadrilo, že pod tlakom týchto vplyvov sa bude 
postavenie farmára zhoršovať a riadenie fariem bude 
musieť byť založené na riadení tvrdo cez ekonomické 
výsledky. Taktiež sa bude zvyšovať vplyv nákupných 
združení a monopolov.

Z konkrétnych citácií vyberáme:
•  „Vďaka fúziám sa budú firmy krížiť a zrejme 

to bude mať dopad na šírku portfólia POR 
vo všeobecnosti...“

•  „GMO plodiny sa postupne dostávajú do nášho 
potravinového reťazca a tie v konečnom 
dôsledku zjednodušia aj používanie POR.“

•  „Geneticky modifikované rastliny vyriešia 
všetko. Výrobcovia POR to však nedovolia, lebo 
by nemali čo predávať.“

•  „GMO produkty - aký to naberie trend 
v EÚ a SK? Od toho bude závisieť aj vývoj 
a smerovanie chemickej ochrany. Nie som 
zástanca GMO, ale s pribúdaním obyvateľstva 
to bude jedna z ciest pre zabezpečenie 
dostatku potravín. EÚ sa bráni, ale zbytočne. 
Dováža sa sója, bavlna, ktoré sú GMO.“

•  „Teraz sa možno bránime, ale presadí sa asi 
GMO, čo bude znamenať pokles predaja 
herbicídov a insekticídov. Na molekulárnej 
úrovni niečo. Vzniká burinná repa, ale niektorí 
výrobcovia už však majú na to prípravok. Budú 
tlaky a presadia sa genetické modifikácie.“

•  „Zväčšujú sa skupiny nákupcov. Trh sa zmenšuje 
a v nákupných združeniach je vyššia efektívnosť 
nákupu. Väčšinou sú nákupné združenia 
majetkovo prepojené.“

Okrem týchto trendov taktiež 2 % respondentov 
očakáva, že situácia sa uvoľní, byrokracia poklesne 
a nastane isté zlepšenie stavu.

Graf č. 4: Farmármi pomenované trendy - Vývoj a riadenie trhu  v roku 2016.
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Farmármi očakávané trendy v manažmente a vývoji trhu 21%  odpovedí 
(33-krát) zo 160 respondentov - čiastkové odpovede v % zo 160 resp.  
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4. OBCHODNÁ POLITIKA  
V pomenovanom trende - Očakávané zmeny 

v obchodnej politike sa vyskytlo 24 % všetkých 
vyjadrení k vývojovým trendom. Najvýznamnejší 
podiel -13 % z nich nadväzuje na trendy vo vývoji 
produktu a ekologizácie, ktoré si vyžiadajú iný 
prístup od výrobcov, nakoľko sa spotreba POR bude 

znižovať. Vplyv na znižovanie spotreby POR bude mať 
aj pestovanie geneticky modifikovaných plodín. 5 % 
respondentov očakáva, že pod vplyvom zmien na trhu 
a novým rozdeľovaním trhov vznikne cenová vojna 
o podiely na trhoch, čo spôsobí tlak na znižovanie cien 
POR. Naopak 3 % respondentov očakávajú, že ceny 
POR i napriek všetkým vývojovým trendom a vplyvom 
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budú rásť, a to aj bez ohľadu na to, že ceny komodít 
budú klesať naďalej, ako sa domnieva rovnaké 3 % 
respondentov. 

Z konkrétnych citácií respondentov 
vyberáme:

• „Zvyšovanie cien POR.“

•  „Tlak na znižovanie cien bude rásť. Konkurencia 
núti distribútorov znižovať ceny, resp. poskytovať 
vyššie zľavy.“

•  „Ceny POR nekopírujú ceny komodít.“
• „Budú sa dovážať lacnejšie POR.“
•  „Bude viac firiem a konkurencie. Mali by sa znížiť 

ceny POR.“

Graf č. 5: Farmármi pomenované trendy - Obchodná politika  v roku 2016
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Farmármi očakávané trendy v obchodnej politike 24 %  odpovedí (38-krát) 
zo 160 respondentov - čiastkové odpovede v % zo 160 respondentov  
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ekologických tlakov)

5%

15%

5% 3%

13%

Záverom zhodnotenia očakávaných trendov vývoja 
trhu a používania POR na ochranu rastlín môžeme 
konštatovať, že samotný výskum ako celok, nie len jeho 
časť zaoberajúca sa očakávanými vývojovými trendmi 
na nasledujúce cca 3 – 5-ročné obdobie, napomohol 
nahliadnuť aj do atmosféry, ktorá panuje medzi 
farmármi a odzrkadľuje ich vnímanie súčasnej reality, 
resp. budúcich očakávaní. Atmosféra nie je dlhodobo 
veľmi priaznivá a neustále sa zhoršuje. Farmári vnímajú 
absenciu stratégie rozvoja rezortu, nespravodlivé 
nastavenie dotácií na podporu prvovýroby a zvyšujúci 
sa tlak Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, 
ktorému štátna správa rezortu podlieha, a tým zhoršuje 
lokálne podmienky pre farmárov. Farmári považujú 
súčasnú poľnohospodársku politiku za likvidačnú 
pre slovenské poľnohospodárstvo. V brandži prevláda 
skepsa a obavy. V ochrane rastlín narastá aj obava 

zo zvyšujúcich sa vplyvov a tlakov na ochranu životného 
prostredia, čo síce vnímajú pozitívne (poľnohospodári 
aj seba vnímajú ako súčasť prírody), avšak obávajú 
sa výpadku POR, na ktoré sú zvyknutí a nevedia, čím 
budú nahradené a za aké ceny. Okrem týchto vplyvov 
začali intenzívnejšie pôsobiť aj klimatické zmeny, ktoré 
prinášajú nové škodlivé činitele, sucho a prívalové 
dažde. Všetky tieto vplyvy vrátane legislatívno - 
ekonomických u nich vyvolávajú neistotu a strach 
z budúcnosti. Farmári cítia, vnímajú, že musí dôjsť  
k zmene a očakávajú, že to bude už čoskoro, inak budú 
mať dôsledky neriešenia súčasného stavu dopady, ktoré 
bude možné naprávať a odstraňovať jedine v dlhých 
časových horizontoch, resp. budú nenapraviteľné (napr. 
likvidácia živočíšnej výroby). 
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