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Устойчивото земеделие е най-новата и най-съвършената форма на екологичното
(биологично, органично) земеделие, защото в основата му стои изискването да се
създаде екологична стабилност и да се задоволяват човешките потребности и на
бъдещите поколения. Устойчивото земеделие разглежда агроекосистемата като едно
цяло, като един жив организъм. Утвърждава се разбирането, че всичко в Природата е
взаимно свързано и всяка форма на живот е еднакво ценна. Установеният ред в
природата и екологичното равновесие се възприемат като пример за съвършено
равенство между човека и всички останали живи организми.
Един от съществените проблеми на съвременната цивилизация е
продоволственият проблем. Той изразява възможността да се използват природните
ресурси за задоволяване нуждите на човечеството от хранителни продукти. Основното
му негативно последствие е увреждането на човешките ресурси. Първата и найочевидна причина, която обикновено се посочва е, човечеството значително е
повишило консумацията на хранителни продукти. Най-малкото, защото хората на
планетата с всяка изминала година стават все повече и повече. Тук обаче възниква един
проблем. Населението нараства сравнително плавно, докато цените на хранителните
продукти скачат твърде рязко. Съществува несъответствие между темповете на
нарастване на населението и темповете на селскостопанско производство, което е
основен източник на продоволствие. Бавно е внедряването на техническия прогрес в
селското стопанство поради липсата на изградена промишленост за производство на
торове, селскостопанска техника и др. Проблем са неравностойните икономически
отношения между развитите и развиващите се страни, предлаганите машини, семена и
торове са с високи цени, докато селскостопанските суровини се изкупуват евтино. Друг
възпиращ фактор от страна на развитите страни е субсидирането на собственото
селскостопанско производство, определяне на вносни квоти и предявяването на високи
качествени изисквания към продуктите от селскостопанското производство на
развиващите се страни. Климатичните условия сериозно влошиха сигурността в света.
Влияят и цените на енергоносителите. За да се доставят храните някъде, трябва петрол,
а цената на петрола продължава да расте.
Във философията на устойчивото земеделие биосферата се персонифицира и
човек поема безусловната отговорност за опазване на екологичната среда. Според това
разбиране различните форми на живот не са ресурс, с който човек може свободно да
разполага. Природата не е нещо чуждо, което трябва да се превземе и овладее, а тъкмо
обратното- човекът е само партньор, който при правилно отношение може да получи от
нея всичко необходимо за своето съществуване, без да я наранява. Природата и
човешкото общество трябва да съществуват в единство и без противоречия.
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1.

Добро образование

2.

Достъпна и здравословна храна

3.

Опазване на горите, реките и океаните

4.

Достъп до чиста вода и канализация

5.

По-добро здравеопазване

6.

По-добри възможности за работа
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