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SouSouččasnasn éé systsyst éémy hospodamy hospoda řřeneníí

� Intenzivní hospodaření s vysokými vstupy

� Extenzivní hospodaření s minimalizovanými 
vstupy

� Systémy s minimalizací zpracování půdy

� Systémy s využitím integrované ochrany 
rostlin / integrované výživy rostlin

� Systémy využívající prvky precizního 
zemědělství

� Ekologické zemědělství

Tržně
orientované
hospoda ření

Hospoda ření
orientované na 

ekosystém

Integrované
hospoda ření

Teoreticky existuje nekonečně mnoho způsobů (strategií) 
hospodaření. V praxi však lze vymezit 2 extrémy a střed.



ProdukProduk ččnníí zamzaměřěřeneníí
V produkčních oblastech

• převažující produkce zrnin v kombinaci s chovem 
mongastrů

• převažující produkce zrnin a tržních olejnin

• převažující produkce tržních a krmných plodin v 
kombinaci s chovem skotu

V LFA

• smíšené hospodářství s využitím části rostlinné
produkce k energetickým nebo technickým účelům

• smíšené hospodářství kombinované s agroturistikou

• hospodaření s ekologickými omezeními v chráněných 
územích



TrTržžnněě orientovanorientovan éé hospodahospoda řřeneníí

• Cílem je dosáhnout maximálního 
finančního zisku = maximálního rozdílu 
mezi náklady a výnosy
a) cestou maximalizace produkce (výnosů)
b) cestou minimalizace nákladů (vstupů)
→ vysoká efektivita práce znamená méně

zaměstnaných pracovníků
→ optimalizace zisku má přednost před 

životním prostředím



• Výběr plodin dle ekonomických kritérií

• Rozsáhlé a intenzivní využívání agrochemikálií

• Silné přizpůsobení krajiny maximální efektivnosti 
hospodaření

→Agronomické problémy:
→zvýšený výskyt plevelů, chorob a škůdců
→stupňování potřeby chemické ochrany porostů

(nákladů)

→Environmentální problémy:
→půdní eroze
→eutrofizace
→snižování biodiverzity
→negativní vliv na vzhled a funkce krajiny
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HospodaHospoda řřeneníí orientovanorientovan éé na ekosystna ekosyst éémm

• Cílem je vytvořit fungující agroekosystém a 
zabezpečit dostatečnou a trvalou produkci 
potravin.

• Strategií je úplná náhrada agrochemikálií jinými 
technologickými zásahy (zejména mechanickými 
a biologickými).

→příznivý vliv na zaměstnanost, životní prostředí, 
funkce krajiny, zdraví a životní pohodu lidí

→možný problém s nízkou úrovní produkce



• Půdní úrodnost a ochrana rostlin zajišťovány v 
rámci řízení farmy jako celku
– osevní postup
– zpracování půdy a kultivace během vegetace
– hnojení

• Maximální uzavřenost látkového koloběhu 
farmy, recyklace, omezené využívání
neobnovitelných zdrojů

→Agronomické problémy
→zaplevelování pozemků

→Ekonomické problémy
→nízká úroveň produkce a malé zisky
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IntegrovanIntegrovan éé hospodahospoda řřeneníí

• Stanovuje si více cílů
– Kvalitní produkce přiměřeného objemu
– Nahrazení drahých nebo potenciálně

škodlivých vstupů znalostmi a jinými 
technologiemi

– Podpora a ochrana biocenóz na polích a v 
jejich okolí s cílem stabilizace 
agroekosystému

→Snížení environmentálních problémů



• Využívá agrochemické vstupy 
– šetrnější k životnímu prostředí
– na základě prognózy a signalizace a 

aktuálního výživového stavu porostu

• Využívá přirozených regulačních 
mechanizmů ekosystému

• Přistupuje k zemědělskému podniku a 
jeho provozu jako k systému

→Náročnější na znalosti
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PorovnPorovn áánníí strategistrategi íí

Biologické
vlastnosti

Chemické
vlastnosti

Fyzikální
vlastnosti

- střídání
plodin

- odolné
odrůdy

- orba, 
kontrola 
plevelů

- pesticidy

- organické
hnojení

- N fixující
plodiny

- zelené
hnojení

- průmyslová
hnojiva

- střídání
plodin

- organické
hnojení

- zelené
hnojení

- orba

Udržování půdní úrodnosti

Konven ční
zemědělství

Integrované
zemědělství



Popis zpPopis zp ůůsobsob ůů hospodahospoda řřeneníí
pomocpomoc íí indikindik áátortor ůů

-0++Bilance E

00++Ekonomika

-0-+Produktivita

0/+0+/-0Bilance OH

0/-0-0/+Bilance K

0/-0-0/+Bilance P

0/+00/-+Bilance N

ekologickéintegrovanéextenzivníintenzivní


