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Základní charakteristika zemědělské výroby

• Zemědělská výroba 
zajišťuje většinu 
potravin a také
suroviny pro průmysl

• představuje primární
sféru ekonomiky (spolu 
s lesnictvím, těžbou dřeva, 
lovem zvěře, rybolovem a 
hornictvím)
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Hodnocení zemědělské výroby

•• Celková produkceCelková produkce
– množství sklizené 
plodiny (v tunách)

•• Plochy plodinyPlochy plodiny –
rozloha pozemků, 
kde se plodina 
pěstuje

•• Výnosy plodiny Výnosy plodiny ––
produkce na 1 ha 
plochy
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Prostorové modely

Na základě zákonitostí 
prostorového 
rozmístění a 
specializace 
zemědělské výroby 
se vytvářely 
prostorové modely

 
 



 
 

Zemědělství na Madagaskaru

 
 

 
 

Vznik a šíření zemědělství

• Neolit (12 – 10 tis. let př. l. – počátek 
rozvoje zemědělství

• gencentra – oblasti, odkud se rozšiřovalo 
pěstování plodin

• konec 17. století – nové způsoby 
hospodaření – celkový rozvoj ekonomiky 

• zemědělské hospodaření na konci 20. století
– moderní technologie, jako GIS, GPS a 
dálkový průzkum Země

 
 

 



Gencentra
1. Východní Asie (Čína, Nepál)
2. Indie - hindustánská 
3. Indie - indomalajské
4. Středoasijské (Afganistan, Pákistán, Uzbekistán, 

Tádžikistán)
5. Přední Asie (Malá Asie, Írán, Zakavkazsko)
6. Středomořské (východní středomoří)
7. Habešské (SV Afrika)
8. Jihoamerické a středoamerické
9. Jihoamerické (Peru, Equador, Bolívie)
10.Chile, 
11.Brazílie, Paraguay

 
 

Východní Asie (Čína, Nepál)

proso kaoliang, ječmen 
čtyřřadý, oves, sója, fazol 
zahradní, bambus, batáty, 
mandarinka, morušovník, 
čínské zelí

 
 

 



  

Indie - hindustánská

rýže, čirok obecný, proso koda, cizrna, kokosovník, 
bavlník, okurka, jamy, mandarinka, citroník, 

pomerančovník,  cukrová třtina, jutovník, pepřovník

 
 

 

Indie – indomalajské

jamy, zázvor, citroník, palma areková, 
kokosovník, cukrová třtina, palma 
ságová, pepřovník

 
 

 

Středoasijské 

pšenice, hrách, čočka, bob, hrachor, 
cizrna, fazol, řepka, len, sezam, 
bavlník, mrkev, cibule, špenát, 
pistácie, meruňky, mandloň, vinná 
réva, ořešák vlašský, jabloň

 
 



 

Přední Asie 

pšenice, žito, oves, ječmen, žito, čočka, 
hrách, len, sezam, hořčice, mák, 
jabloň, hrušeň, třešeň, mandloň, 
pistácie, salát, petržel, mrkev, fíkovník

 
 

 
 

Středomořské 

pšenice, oves, ječmen, čočka, hrách, 
jetel, hořčice, řepka, brukev, petržel, 
tuřín, česnek, kmín, anýz, chmel

 
 

 

Habešské  

Pšenice tvrdá, ječmen, čirok, čočka, 
hrách setý, bob obecný, hrachor setý, 
len setý, seznam, řeřicha setá, 
koriandr, kávovník arabský

 



 
 
 

Jihoamerické a středoamerické 

Kukuřice, fazol obecný, batát čili 
povíjnioce, paprika roční, bavlník 
srstnatý, agave, sisal, rajče, kakaovník, 
tabák selský

 
 

 
 

Jihoamerické 

Brambor, fazol obecný, rajče, tykev, 
kokainovník, paprika křovitá, bavlník, 
tabák virginský

 
 

 
 



Nové způsoby hospodaření (od 17. stol.)

• vyšší výnosy a produkce zemědělství 
umožnily stěhování obyvatel do měst

• v Evropě se začínají pěstovat nové 
plodiny - brambory

 
 

 
 

Zemědělství dnes

• zprůmyslněné zemědělství
• používání nových biotechnologií

– geneticky modifikované plodiny
– ekologické zemědělství

 
 

 
 

Faktory ovlivňující zemědělství

 



 

Faktory ovlivňující zemědělství

• Pro zemědělství jsou 
limitní přírodní podmínky

klima, reliéf, půda

technické prostředky, 
pracovní síla

chování lidí, 
doprava

zásahy

 
 

 
 

Typologie zemědělství

• Regionální 
diferenciace faktorů 
vytváří předpoklady 
pro vznik různých typů 
zemědělské výroby 

• Nomadické pastevectví
• Tradiční rotační 

samozásobitelské 
zemědělství

• Tradiční intenzivní 
samozásobitelské 
zemědělství

• Tradiční tržní zemědělství
• Plantážní zemědělství
• Rančerství
• Specializované intenzivní 

zemědělství

 
 

 

Pěstování plodin

• využívají se jako potraviny, krmiva, technické 
plodiny nebo pochutiny. 

• objemově představují nejvýznamnější složku 
potraviny

• dominantní postavení z pěstovaných rostlin si 
zachovávají obiloviny

 



 
 

Pěstování zrnin

 
 

 

Pěstování hlíznatých rostlin

 
 

 
 



Pěstování technických plodin

 
 

 
 

Pěstování pochutin

 
 

 
 



Laskavec - Amarant (Amaranthus sp.)

• stará kulturní plodina 
Ameriky

• před objevením 
Ameriky - třetí 
nejrozšířenější 
plodinou ve Střední 
Americe

• do pekařských výrobků, 
těstovin, dětské výživy, 
instantních nápojů

 
 
 

Merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.)

• starý rostlinný druh 
dávných Inků

• semena - jako 
ječmen, listy - jako 
špenát 

• největší producenti -
Bolívie, Peru

• v Evropě - od roku 
1982 

• zdravá výživa

 
 

 

Pohanka setá (Fagopyrum esculentum Moench.)

• stará kulturní 
plodina - Čína,

• v 16. století byla 
nejoblíbenější 
potravinou

• pěstování pohanky 
jako meziplodin

• má posilující účinek 
na imunitní systém 

 
 

 



Proso seté (Panicum miliaceum L.)

• nejstarší kulturní 
plodina – Čína

• důležitá obilovina 
Slovanů 

• Dnes pomalá 
renesance

• potravina – jáhly
• krmivo pro drůbež, 

prasata, 

 
 

 
 
 

Chov hospodářských zvířat

• představuje menší 
podíl na zemědělství 
než rostlinná výrova 
(1/3)

• nejvíce se chovají skot, 
prasata, ovce a drůbež

 
 

 
 
 



Chov hospodářských zvířat

 
 

 
 

Šlechtění plemen skotu podle užitkovosti

Mléčný: jersey, guernsey,  
ayrshirský, švédský červeno 
bílý, anglerský, dánský 
červený, holstein frisian, red
holstein, brown swiss

Masný: highland, galloway, 
hereford, limousine, 
aberdeen angus, gasconne, 
piemontese, charolais, 
akvitánské plavé, belgické 
modré, masný simentál, 
salers, chianina, 
marchigiana, romagnola

 
 

 
 



FAO – organizace pro zemědělství a výživu

• Zpracovává programy pro oblasti s 
nedostatečným zajištěním potravinami

• Vytváří a provozuje databázi o zemědělství 
ve světě

• Úspěchy – „Zelená revoluce“ v 60. letech 
dvacátého století – šlechtění nových odrůd 

• Potravinová pomoc problémovým oblastem

 
 

 

Databáze FAO
http://apps.fao.org
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Mapy využití země
mapy zakreslují způsoby využívání krajiny 

Způsoby
využívání

Travnaté
plochy

Vodní 
plochy

Urbaniz.
území

Lesy

Orná 
půda
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Mapa využití země

 
 

 
 

 
 
 


