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EFEKTÍVNOSŤ PESTOVANIA LÁSKAVCA (AMARANTHUS SP. L.)                

NA SEMENO V ARÍDNEJ OBLASTI SLOVENSKA 

Effectiveness of Amaranthus sp. L. cultivation on seed in the arid area                

of Slovakia 

Jakubová J., Kováč L., Hecl J. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie 

Michalovce 

 

Abstrakt 

Efektívnosť pestovania láskavca ako sucho a teplomilnej rastliny bola overovaná v arídnej 

oblasti Slovenska. Na základe pokusu zakladaného v rokoch 2013 až 2015 na 

experimentálnom pracovisku NPPC-VÚA Michalovce v Milhostove bola vypočítaná 

ekonomická efektívnosť pestovania láskavca na semeno. Analyzovali sa náklady na jeho 

pestovanie a ziskovosť pri dvoch technológiách zakladania porastov a to konvenčnej a 

redukovanej a dvoch variantoch výživy a to kontrolného variantu bez hnojenia a variantu s 

aplikáciou pôdneho kondicionéru PRP sol. V roku 2013 napriek nižšej produkcii z hektára 

bol najziskovejší variant s redukovanou agrotechnikou bez hnojenia. V roku 2014 sa tiež 

najvyšší zisk dosiahol na variantoch s redukovaným obrábaním pôdy. Aplikáciou PRP sol sa 

zvyšovali úrody pri oboch variantoch obrábania pôdy. Ziskovejšie boli varianty bez aplikácie 

kondicionéru. V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 boli úrody výrazne nižšie. Ziskovejšie 

boli varianty s aplikáciou PRP sol.  V pokuse sa potvrdilo, že v arídnych podmienkach 

Slovenska je pestovanie láskavca ekonomicky efektívne. 

Kľúčové slová: láskavec (amarant), ekonomická analýza, obrábanie pôdy, pôdny kondicionér 

 

Abstract  

The effectiveness of cultivation of xerophilic and thermophilic amaranth plant was verified 

in the arid area of Slovakia. Field experiment was established between 2013 and 2015 

in Milhostov, where is situated experimental site of the NPPC – VÚA Michalovce. The 

results from these experiments were used for calculated of economic effectiveness of 

amaranth seed cultivation. Amaranth was growing under two technologies, namely 

conventional and reduce tillage. Two variants of nutrition, control variant without fertilization 

and variant with application of soil conditioner PRP sol, were observed. For these variants, 

the cots and profitability of amarathus cultivation were analysed. In 2013, despite of lower 

production per hectare, the most profit was variant under reduced agrotechnology without 

fertilization. In 2014, the highest profit was also achieved for variants with reduced tillage. 

The application of PRP sol increased the yields for both variants of soil tillage. Variants 

without conditioner application were more profitable. In 2015, the yields were significantly 

lower than in 2014. Variants with PRP sol application were more profitable. The experiment 

confirmed that in the arid conditions of Slovakia the cultivation of amaranth is economically 

effective. 

Key words: amaranth, economic analysis, soil tillage, soil conditioner 

 

Úvod 

Láskavec patrí na Slovensku  k málo preskúmaným teplomilným plodinám. Podľa Pospíšila 

(2011) možno láskavec na semeno na Slovensku pestovať v kukuričnej a repnej oblasti na 
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ľahších a stredných pôdach. Janovská (2011) považuje láskavec  za plodinu, ktorá nie je 

náročná na pestovanie a vstupy a preto je vhodný na pestovanie aj v podmienkach Českej 

republiky. Ako uvádzajú Pospíšil, Húska (2011) láskavec  je nenáročný na pestovateľské 

podmienky, dôležitá je však kvalitná predsejbová príprava pôdy a potláčanie burín až do dňa 

sejby. Láskavec  je podľa Janovskej (2014) veľmi dobre využiteľný v potravinárskom 

priemysle a pri bezlepkovej diéte. 

 

Materiál a metódy 

Pokus s láskavcom bol založený v roku 2013 v poľnom stacionárnom pokuse v Milhostove 

s pevným osevným postupom plodín. Pôdy sú tu ťažké fluvizeme glejové. Sú 

charakterizované ako ťažké, ílovito-hlinité pôdy s priemerným obsahom ílovitých častíc 

vyšším ako 53 %. Pokus sa založil pri dvoch úrovniach obrábania pôdy: KA – konvenčná 

agrotechnika, RA – redukovaná agrotechnika a dvoch úrovniach výživy: kontrola a aplikácia 

pôdneho kondicionéra PRP sol. Aplikácia pôdneho kondicionéra vyplývala z potreby 

zlepšenia nepriaznivých pôdnych vlastností ťažkých ílovitých pôd a vytvorenia pôdneho 

prostredia s pozitívnym vplyvom na pôdnu úrodnosť, štruktúru pôdy, hospodárenie s vodou 

a zlepšenie transportu živín.  

Pri konvenčnom obrábaní pôdy sa po zbere predplodiny urobila podmietka, potom stredná 

orba a predsejbová príprava radličkovým kypričom a sialo sa sejačkou Great Plains. 

Pri redukovanom variante sa po zbere predplodiny urobila podmietka radličkovým 

podmietačom a pred sejbou sa pôda pripravila radličkovým kypričom. V rámci obrábaní pôdy 

boli dva varianty hnojenia. Pri kontrolnom variante sa neaplikovali žiadne hnojivá ani 

kondicionéry. Na PRP sol variante bolo pri predsejbovej príprave aplikovaných 200 kg.ha
-1 

kondicionéru  PRP sol. V rámci riešenia tejto problematiky sa porovnával vplyv aplikácie 

kondicionéra na výslednú úrodu a na pôdne charakteristiky, ale vzhľadom na to že tento 

príspevok je orientovaný na ekonomiku, tak sa v ňom zaoberáme len vplyvom kondicionéra 

na úrodu.  

Na hodnotenie nákladov strojových súprav a pracovných operácií sa využili normatívy podľa 

Kavku (2006) a podľa Abrhama et al. (2007) prepočítané do podmienok ťažkých pôd 

Východoslovenskej nížiny. Celková produkcia bola vypočítaná na základe skutočne 

realizovanej produkcie a dohodnutej zmluvnej ceny. 

Ekonomická efektívnosť pestovateľských technológií bola hodnotená podľa metodiky 

(Poláčková et al. 2010). 

Výpočet ekonomickej efektívnosti: 

produkcia [€.ha
-1

] = úroda [t.ha
-1

] × realizačná cena [€.t
-1

] 

zisk/strata [€.ha
-1

] = produkcia [€.ha
-1

] - náklady [€.ha
-1

] 

zisk/strata [€.t
-1

] = realizačná cena [€.t
-1

] - náklady [€.t
-1

] 

miera rentability na ha (v %) = [zisk/strata (v €.ha
-1

) : náklady (v €.ha
-1

)] × 100 

výnosový prah pre nulovú rentabilitu [t.ha
-1

] = náklady [€.ha
-1

] : realizačná cena [€.t
-1

]  

 

Výsledky a diskusia 

V pokuse bol láskavec zakladaný pri dvoch technológiách obrábania pôdy. V rámci 

technológií boli dva varianty výživy. Prvý variant bol bez hnojenia a na druhý sa aplikoval 

pôdny kondicionér PRP sol. Ekonomická efektívnosť jednotlivých variantov pokusu v roku 

2013 je uvedená v tabuľke 1. Materiálové náklady boli vyššie na variante s aplikáciou PRP 

sol, čo súvisí s nákladmi na nákup pôdneho kondicionéra. Na variante s PRP sol boli aj vyššie 

náklady na mechanizované práce, ktoré majú súvis s aplikáciou kondicionéra. Pri 

konvenčnom obrábaní pôdy s aplikáciou PRP sol boli celkové náklady na úrovni takmer 598  

€.ha
-1

. Pri redukovanom obrábaní pôdy s aplikáciou PRP sol sa náklady znížili takmer o 80 
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€.ha
-1

. Najnižšie náklady boli pri redukovanej agrotechnike bez hnojenia a to vo výške 367,24 

€.ha
-1

. Aplikáciou PRP sol sa pri konvenčnej agrotechnike zvýšili úrody o 0,27 t.ha
-1

 a pri 

redukovanej o 0,14 t.ha
-1

.  

 

Tabuľka 1. Ekonomika pestovania láskavca v roku 2013 

Ukazovateľ Jednotka 

2013 

KA RA KA RA 

kontrola PRP sol 

Materiálové náklady [€.ha
-1

] 125,90 147,65 269,90 291,65 

Náklady na mechanizované 

práce 
[€.ha

-1
] 202,41 128,72 208,74 135,05 

Variabilné náklady spolu [€.ha
-1

] 328,31 276,37 478,64 426,70 

Fixné náklady  [€.ha
-1

] 115,22 90,87 119,42 95,07 

Celkové náklady [€.ha
-1

] 443,53 367,24 598,06 521,77 

Úroda [t.ha
-1

] 1,61 1,65 1,88 1,79 

Cena za jednotku  [€.t
-1

] 620 620 620 620 

Celková produkcia [€.ha
-1

] 998,20 1023,00 1165,60 1109,80 

Výsledok hospodárenia                

na ha 
[€.ha

-1
] 554,67 655,76 567,54 588,03 

Rentabilita na ha [%] 125,06 178,56 94,90 112,70 

Výnosový prah pre nulovú 

rentabilitu 
[t.ha

-1
] 0,72 0,59 0,96 0,84 

Legenda: KA – konvenčná agrotechnika, RA – redukovaná agrotechnika 

 

Tabuľka 2. Ekonomika pestovania láskavca v roku 2014 

Ukazovateľ Jednotka 

2014 

KA RA KA RA 

kontrola PRP sol 

Materiálové náklady [€.ha
-1

] 133,90 155,55 275,90 316,40 

Náklady na mechanizované 

práce 
[€.ha

-1
] 200,45 127,46 206,73 133,74 

Variabilné náklady spolu [€.ha
-1

] 334,35 283,01 482,63 450,14 

Fixné náklady  [€.ha
-1

] 115,22 90,87 119,42 95,07 

Celkové náklady [€.ha
-1

] 449,57 373,88 602,05 545,21 

Úroda [t.ha
-1

] 1,63 1,58 1,77 1,61 

Cena za jednotku  [€.t
-1

] 610 610 610 610 

Celková produkcia [€.ha
-1

] 994,30 963,80 1079,70 982,10 

Výsledok hospodárenia    na 

ha 
[€.ha

-1
] 544,73 589,92 477,65 436,89 

Rentabilita na ha [%] 121,17 157,78 79,34 80,13 

Výnosový prah pre nulovú 

rentabilitu 
[t.ha

-1
] 0,74 0,61 0,99 0,89 
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Realizačná cena láskavca sa v roku 2013 pohybovala na úrovni 620 €.t
-1

. Pri tejto cene sa 

najvyššia produkcia dosiahla na konvenčnej agrotechnike agrotechnike pri aplikácii PRP sol, 

a to vo výške 1165,60 €.ha
-1

. Na tomto variante sa dosiahol zisk 567,54 €.ha
-1

. Napriek nižšej 

produkcii z hektára bol ziskovejší variant s redukovanou agrotechnikou bez hnojenia a to vo 

výške 655,76 €.ha
-1

. Hektárová rentabilita tohto variantu bola 178,56 %. Tento variant by bol 

ziskový už pri dosiahnutí úrody presahujúcej 0,59 t.ha
-1

. 

V roku 2014 sa náklady oproti roku 2013 výrazne nemenili (tabuľka 2). Realizačná cena 

poklesla na 610 €.ha
-1

. Úrody boli porovnateľné s rokom 2013. Aj v roku 2014 sa najvyššia 

úroda dosiahla pri konvenčnom obrábaní pôdy s aplikáciou pôdneho kondicionéra PRP sol                

1,77 t.ha
-1

. Aplikáciou PRP sol sa zvyšovali úrody pri oboch variantoch obrábania pôdy, 

ale zvýšenie úrod bolo minimálne a tým ziskovejšie boli varianty bez aplikácie kondicionéru. 

Najziskovejší bol variant pri redukovanom obrábaní pôdy, na ktorom sa dosiahol zisk vo 

výške 589,92 €.ha
-1

 a rentabilita skoro 158 %.    

 

Tabuľka 3. Ekonomika pestovania láskavca v roku 2015 

Ukazovateľ Jednotka 

2015 

KA RA KA RA 

kontrola PRP sol 

Materiálové náklady [€.ha
-1

] 140,40 164,70 304,40 328,70 

Náklady na mechanizované 

práce 
[€.ha

-1
] 190,17 120,87 196,19 126,89 

Variabilné náklady spolu [€.ha
-1

] 330,57 285,57 500,59 455,59 

Fixné náklady  [€.ha
-1

] 115,22 90,87 119,42 95,07 

Celkové náklady [€.ha
-1

] 445,79 376,44 620,01 550,66 

Úroda [t.ha
-1

] 1,2 1,15 1,58 1,48 

Cena za jednotku  [€.t
-1

] 640 640 640 640 

Celková produkcia [€.ha
-1

] 768,00 736,00 1011,20 947,20 

Výsledok hospodárenia  na 

ha 
[€.ha

-1
] 322,21 359,56 391,19 396,54 

Rentabilita na ha [%] 72,28 95,51 63,10 72,01 

Výnosový prah pre nulovú 

rentabilitu 
[t.ha

-1
] 0,70 0,59 0,97 0,86 

 

Ani v roku 2015 sa náklady na pestovanie láskavca radikálne nemenili. V porovnaní s rokom 

2014 boli úrody výrazne nižšie a to najmä na nehnojenej kontrole. Napriek nárastu realizačnej 

ceny na 640 €.ha
-1

, celková produkcia na nehnojených variantoch zaostala za rokom 2014 

o viac ako 200 €.ha
-1

. Z tohto dôvodu bol na týchto variantoch dosiahnutý aj nižší zisk. 

Ziskovejšie boli varianty s aplikáciou PRP sol, na ktorých zisk pri oboch spôsoboch obrábania 

pôdy presiahol 390 €.ha
-1

.   

Na obrázku 1. je zobrazený výsledok hospodárenia na tonu produkcie. Z obrázku je zrejmé, 

že najnižší zisk na tonu sa dosahoval v roku 2015 a najnižšie zisky na tonu v sledovaných 

rokoch boli na konvenčnom variante s aplikáciou PRP sol.  
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Obrázok 1.  Výsledok hospodárenia na tonu produkcie 

 

Na obrázku 2. je vyjadrená rentabilita pestovania láskavca na tonu produkcie. V sledovaných 

rokoch sa najvyššia rentabilita na tonu dosahovala pri redukovanom obrábaní pôdy bez 

aplikácie PRP sol. 

 

 

 
 

Obrázok 2. Rentabilita pestovania láskavca na tonu produkcie 

 

Pokusy s láskavcom boli založené na ťažkých ílovitých pôdach, hoci niektorí autori 

odporúčajú ich pestovanie na ľahších až stredných pôdach (Jánovská 2008, Pospíšil 2011). 

Úrody, ktoré sa v pokuse dosiahli boli v rozmedzí úrod, ktoré uvádza Jamriška (2001). 

V pokusoch dosiahol úrody, ktoré sa pohybovali od 0,79 do 5,9 t.ha
-1

. Výsledky poukázali na 

to, že pestovanie zrnového láskavca  na potravinárske účely pri priaznivej realizačnej cene je 

vysoko ziskové. Boreková (2001) uvádza, že pri predaji semena láskavca je potrebné 

rozlišovať či sa bude realizovať na potravinárske, alebo kŕmne účely, lebo z tohto sa odvíja 

ekonomika jeho pestovania. Pri cenách za akých sa realizujú kŕmne strukoviny, by bolo pri 
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láskavci potrebné dosahovať úrody na úrovni 4,5 t.ha
-1

. V našich podmienkach je to ťažko 

dosiahnuteľné. 

 

Záver 

o V roku 2013 sa najvyššia produkcia dosiahla na konvenčnej agrotechnike pri aplikácii                      

PRP sol, a to vo výške 1165,60 €.ha
-1

 pri zisku 567,54 €.ha
-1

. Napriek nižšej produkcii 

z hektára bol ziskovejší variant s redukovanou agrotechnikou bez hnojenia a to vo výške 

655,76 €.ha
-1 

a hektárovou rentabilitou 178,56 %.  

o V roku 2014 sa na konvenčných variantoch dosiahla vyššia produkcia, ale zisk bol vyšší na 

variantoch s redukovaným obrábaním pôdy. Aplikáciou PRP sol sa zvyšovali úrody pri oboch 

variantoch obrábania pôdy. Ziskovejšie boli varianty bez aplikácie kondicionéru. 

Najziskovejší bol variant pri redukovanom obrábaní pôdy vo výške 589,92 €.ha
-1

.    

o V roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 boli úrody výrazne nižšie. Celková produkcia na 

nehnojených variantoch zaostala za rokom 2014 o viac ako 200 €.ha
-1

. Ziskovejšie boli 

varianty s aplikáciou PRP sol, na ktorých zisk pri oboch spôsoboch obrábania pôdy presiahol                               

390 €.ha
-1

.   

o Z pohľadu praxe je možno odporúčať využitie pôdneho kondicionéru PRP sol, ktorého 

aplikácia v danom roku zvyšuje náklady, ale účinnosť prípravku je rozložená na 2-3 roky. 

V pokusoch sa potvrdil ich priaznivý vplyv na pôdne vlastnosti, čo vzhľadom na ekonomický 

charakter príspevku  sa v texte neuvádza. Vo výskume sa potvrdila aj potreba kombinovať 

aplikáciu pôdneho kondicionéra s minerálnym hnojením, najmä dusíkom. 
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