
Zisková výroba
Ochrana přírodních zdrojů
Adaptace ny hospodářské
systémy přátelské k životnímu
prostředí.

Cíle udržitelného
zemědělství

Zemědělství zahrnuje aplikovaný
aspekt základních věd, jako jsou vědy o
živé přírodě, fyzika, chemie,
matematika, ekonomie, sociologie a
meteorologie. Mezi hlavní odvětví
zemědělství patří agronomie, genetika
a šlechtění rostlin, věda o půdě a
zemědělská chemie, zemědělská
entomologie, patologie rostlin,
fyziologie rostlin, zemědělské
inženýrství, zemědělská statistika a
rozšíření zemědělství.

Alternativní zemědělství na druhé
straně popisuje procesy inovací na
farmě, které zemědělci aplikují za
účelem dosažení cílů udržitelného
zemědělství.

TYPY
ZEMĚDĚLSTVÍ Zemědělství je v celém světe, ale ne všude stejné.

 Slovo zeměděltví pochází z latinského "ager =
půda" a "cultura" což znací kultivaci neboli
obdělávání půdy. V širším slova smyslu
zemědělství definujeme jako obdělávání a
produkci rostlinných a živočišných výrobků.
Synomymem j efarmaření, které znamená
produkci potravin v závislosti na půdě.
production of food. 

Původ slova zemědělství

 Klasifikace zemědělství
 Konvenční zemědělství je termín pro
převládající zemědělské postupy a systémy
rostlinné výroby, které dodržují zemědělci v
regionu. V technicky vyspělých regionech jsou
výrobní systémy obecně kapitálově náročné a
závislé na agrochemii (intenzivní nebo náročné
na vstupy). Produktivita plodin je vysoká, ale na
úkor životního prostředí a lidského zdraví.
Agrochemikálie se hromadí v životním prostředí
a znečišťují podzemní vody a ovzduší. Chemická
rezidua v potravinách ohrožují zdraví lidí a
zvířat. V konvenčním zemědělství je přírodní
prostředí modifikováno nebo kontrolováno pro
zvýšení produktivity plodin.

 Vzhledem ke vznikajícím problémům spojeným
s konvenčním a intenzivním zemědělstvím se
zemědělství vyvíjí směrem, který nahlíží na
produkci plodin v ekologickém kontextu.
Trendem není ovlivňovat, ale hospodařit v
souladu s biosférou. V rostlinné výrobě existuje
holistický přístup. Výrobní postupy jsou
vybírány tak, aby doplňovaly a přizpůsobovaly
faktory ve výrobním prostředí. Tento systémový
přístup k výrobě se nazývá udržitelné
zemědělství

.
To vedlo ke vzniku různých termínů, které
obecně popisují stejný koncept. Patří mezi ně
ekologické zemědělství, zemědělství šetrné k
životnímu prostředí, atd. Koncepce, i když nemá
jednozněčný název, popisuje strategie dosažení
synergie pro produkce integrací několika
postupů. Tyto postupy nejsou nové, ale jsou
strategicky kombinovány tak, aby se zvýšila
produkce plodin a zároveň byla chráněna
základna přírodních zdrojů pro potomstvo

.
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