
Pracovní list 3

Co jedí zvířata na ekofarmě?
Na ekologickém hospodářství dostávají zvířata nejčastěji to, co by běžně pojídala 
v přírodě: mláďata přednostně sají mateřské mléko a dospělí se nejčastěji pasou 
na pastvinách. Většina krmiva navíc musí pocházet z hospodářství, kde jsou zvířata 
chována. Odpadá tím zbytečná přeprava a podporuje se uzavřenost statku.

Co jedí běžné druhy hospodářských zvířat? 
Do políčka u krmiva vepiš písmeno zvířete, které tyto krmiva jí.

A. Skot  B. Drůbež C. Prasata D. Včely E. Králíci

Otoč  / 

Obiloviny, 
luskoviny, 

zelené krmivo

Objemová 
krmiva, pokrutiny, 

šroty

Zelená píce, 
okopaniny, 
obiloviny

Objemná krmiva, 
obiloviny, 
okopaniny, 
luštěniny

Pyl medonosných 
rostlin

Odkud jídlo pochází?
Srovnej tyto dva obrázky a vypiš přínosy a nevýhody těchto dvou přístupů. Který 
z nich je podle tebe náročnější na energii? Rozmysli, zda je snazší dovážet krmiva 
z velké dálky, nebo nechávat zvířata pást nedaleko jejich ustájení.

Vyměň si pracovní list se spolužákem 
a vzájemně diskutujte správné a špatné odpovědi dle klíče na druhé straně.
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Co jedí zvířata na ekofarmě?
Tvoje hodnocení výhod 
a nevýhod obrázku č. 1

Tvoje hodnocení výhod 
a nevýhod obrázku č. 2

Shrnutí
Průmyslové zemědělství na obrázku číslo 1 spoléhá na dovoz krmiv ze 
specializovaných závodů, zvířata jsou většinou uzavřena v jedné stáji po celý život 
a všechno krmivo se jim dováží. Výhodou tohoto přístupu je neustálá jistota dodávek 
krmiva, jeho kontrolovaná kvalita a úspora nákladů. Nevýhodou je nicméně velká 
energetická náročnost (zpracování a dovoz krmiv jsou náročná na paliva do strojů 
a automobilů). 

Ekologické či drobné zemědělství na obrázku č. 2 naopak spoléhá na krmení na 
pastvině (zvířata sklízejí a zpracovávají krmivo sama = 0 spotřeba paliv) a vlastní 
zpracování krmiv z vlastních polí, které minimalizuje dopravu. Nevýhodou tohoto 
přístupu jsou při špatném počasí výpadky v zásobování krmivem a menší kontrola 
nad „vydatností“ krmiv pro zvířata.  

Diskutujte téma krmiva pro hospodářská zvířata a jeho získávání ve skupině 
i s hospodářem.

Co jsi viděl na statku? 
Do políčka níže napiš/namaluj zvířata, která jsi na statku viděl/a a ke každému uveď 
čím je hospodář krmí a kde pro ně získává krmivo?

Řešení: A2, B1; C4, D5, E3


