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to bylo již jen necelých 133 tis. pra-

zvířat zkrmujících objemnou píci

znivé pro chov hospodářských zvířat

videlně zaměstnaných osob. Jen za

(asi 34 % zastoupení na celkovém

i pro pěstování některých plodin.

Uživatelům dat ze zemědělství na-

posledních deset let přitom opustilo

počtu podniků v ČR), na podniky

Stavy všech hlavních druhů hos-

bízí Ústřední statistická knihovna

agrární sféru 36,6 tis. lidí. Vyplývá to

Polní výroby (asi 31 % zastoupení)
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ČSÚ publikaci Agrocenzus 2010 –

ze strukturálního šetření ČSÚ v ze-

a z jedné pětiny podniky Smíšené

Snížení výměr pícnin na orné půdě

analytické vyhodnocení.

mědělství – Agrocenzus 2010. To se

výroby.
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Jde o třetí publikaci z řady Agro-

koná v celé Evropské unii jednou

tu, zmenšení ploch ozimého ječme-
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za deset let a je také jedním z mála
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rozdíl od těch předchozích (repub-
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Nižší jsou i plochy brambor, luskovin

likové a regionální) není pouze da-

dostávají bruselské dotace.
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i obhospodařované zemědělské pů-
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s možnostmi analytických třídění
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technických plodin.

a využití dat.
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typologii farem. Zpracoval ji kolek-
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národní i nadnárodní dotační politi-

tiv pracovníků Ústavu zemědělské

zemědělsky obdělávané plochy se
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