
vy jste ti cO proDukují skleníkOvé Plyny!
o tOm, jak nám KráVy a ChovatElé dobyTka mOhou PomocT s bOjem Proti globáLníMu otEplování.

a Kráva 

DíKy laskAvé finanční podpoře:

Uvádí



Já jsem ďábEl.
vsAdím Se, že už jste tu nOvinkU slyšeLi: 
já a mí kamaráDi jsMe se rozhOdli 
zNičIt tuHle pLanetu. 
jsMe veLmi dObřE orgAnizovAní.

prOdukuJeme 18 % skleníkOvýcH
plYnů, které jsou spolUzodpOvěDné
glObáLní oteplOvání.
cHa! cHa! cha !

my za tO ale zas až toliK nemůžeMe!

upříMně řečeNo, 
My to tak NechceMe. 

ve skutečNosti jste tíM ďáBlem 
Vy!

prd!

Prrrd!

PrrrrRd!

PrrrrRd!

ČAu kamArádíčkOvé.
poZnáváte mě?



Krrrk!

ve skutečNosti ale ProduKujemE jenom 
25 % skleníkOvýCh plYnů, 

Za ktEré jsme údaJně zodpOvěDné. zbYtek je výSledeK toho, 
Jak náS chováTe. než váM to vySvěTlím, mUsím vám něco přIpomenoUt:

ve skutečNosti je tO jinAk, 
Než si většIna z váS myslí. 

plyNy, které prodUkujeMe, nejsOu prdění.

u MonogAsterů (jAkýMi jsTe i Vy, lIdé) se trávEní 
RostliNné potrAvy odeHrává na kOnci TrávIcího 

syStéMu, v koLonu (Proto něKdy pRdíTe). 
u náS kraV je Hlavním TrávícíM orgáNem bAchor, 

ktErý je na ZačáTku trávícíHo trakTu. 
a Proto při TrávEní kRkáMe! 

naNeštěStí pro PlaneTu, kRkáMe metaN (Ch4).

obděláváM pole 

zúrOdňUji půdU

SpoluvyTváříM kraJinu 

měním TráVu na potrAviny 

moHli bYste říCt, žE jseM jenOm stRoj nA 
výRobu jíDla aLe neBuďTe pošetIlí. 

jsEm jeDno z prvníCh zvířAt, 
ktEré děTi poznAjí. 
ŘíkAjí mI „Bů bů.“ 

lidi mě kreslí. liDi o Mně ZpívAjí. 
liDi si o mně vyprávějí příběHy. Mé MlékO 

ZachraňujE žIvoty. jsTe pyšní na to, 
Jak doBré sýRy z něJ vyrábíTe. 

taky váS oblékám. 
neobViňUji váS za To.

co dělá KráVa? když žIji v soulAdu s žIvotníM proStřEdím, vytváříM žIvotodáRný koloběH

TíM si Snad Zasloužím PráVo na to sI čAs od čAsu kRknout.

biNg!

biNg!
baNg!

boNg!

boNg!



takže, abycHom uSpokoJili 
StáLe roStoucí populaCi, jE evRopa 
– tak jako zbytEk svěTa–  Nucena 

alE podíVejte se nA tohLe… 

Spotřeba masa 
v kilogramech/osoba/rok
1995 - 2005 

celoSvětOvá 
spOtřEba 

Masa NeustáLe rosTe.

a spOtřEba mléKa taKy.

IndusTrialIzovat 
SvůJ choV dobytKa.

0

30

60

90

120

150

0

50

100

150

200

250

300

Spotřeba mléka 
v kilogramech/osoba/rok
1995 - 2005 

K nakrmení zvířat, bylo třeba zvýšit výkon 
zemědě-ství. Intenzivní zemědělství tudíž vyžaduje:
-    odlesnění, k zajištění více prostoru pro pěstování 

pšenice a kukuřice na krmení dobytka
-    používání pesticidů a chemických hnojiv na 

pastvinách 
-    vyšší spotřebu fosilních paliv pro mechanizaci 

umožňující velkoobjemovou produkci.

Evropský příklad:
Během poválečného období, kdy se 
sociálně-politická situace vyznačovala 
nedostatkem potravin a zářivým příslibem 
technologií, se státy přiklonily k 
modernizaci zemědělství: soustředily se na 
výkon strojů, půdy, rostlin… 
a zvířat!

sbohEm, žIvotadáRný koloběHu!! 

byLy jsMe vyHnáNy ze Své půDy a NechaLy jsMe ji na pOspas péčI strOjů… ve veLkém.

grrRrrRrrrrRr!

Ploup!
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Zdroj: The State of Food and Agriculture, FAO, 2009



36%
31%

25%

7%

rozLožEní emisí skleníkOvých 
plYnů ZpůSobovAnýCh doBytkem.

to váS vedE k jEdnoduChému závěRu, 
že KráVy nedělAjí nic jInéHo než 

že ZněčišťUjí žIvotní prostřEdí.

Zdroj:  Livestock’s long shadow, FAO, 2006
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Chov dobytka Jatka

Obchodník s masem

?

Mlékárna

Prodejny

Výkupní středisko

Váš dům

Jak sami vidíte, výroba a 
doprava jsou těžce závislé na 
velkých objemech fosilních 
paliv (větrání, vytápění, 
vybavení, pohonné hmoty, 
zpracování, balení, 
distribuce...).

VýroBní řEtěZce jSou teď dlouhé...    dloUhé...      hrozně dlouhé... my PořáD krkáMe, Teď ale všIchni pod Jednou StřEchou.

Továrna na potraviny

Krrrrk!

krRk!
KrrrrRk!

to jsem taky 
cHtělA říCt.

Množství skleníkových plynů, které vytvářejí přežvýkavci a 
jejich hnůj, je významné právě kvůli velkému počtu zvířat. 
Soustředění zvířat do výkrmných systémů často vede ke 
znečištění půdy a vody až do té míry, že množství 
vyprodukovaného odpadu a moči zcela překročí schopnost 
okolních pozemků tyto odpady pohlcovat.

Obrovské množství 
kravského trusu je 
rozprostřeno na malé 
ploše a jeho pomalý 
rozklad způsobuje 
uvolňování 31% metanu 
pocházejícího z dobytka.

a Taky Tam kAdíMe. .

fosiLní palivA
$

Crac !



Já jsem hnojiVo.

Různé organické látky půdu přirozeně 
mineralizují a obohacují. Čím bohatší půda 
je, tím více uhlíku může vázat. 

Podle odhadů je 30 % celosvětového 
množství uhlíku v půdě uloženo v 
pastvinách*.

DUSÍK 
FOSFOR 

UHLÍK

nepoRušilI žIvotodáRný koloběh!

neJpřímější  odpOvěď se nAbízí sama: 
sNižTe prOdukci těChto plYnů.

alE podíVejte se nA rozdíly 
V emisíCh sklEníkOvýCh plYnů:

to znamEná, žE lidI by měli 
jíSt i jIné věCi než hOvězí.

TřEba drůBež?

hm, nOo, myslEla jSem spíš na vEpřOvé.

= 27 kg co2

1 kg 

1 kg 

= 6.9 kg co2

1 kg 

= 12.1 kg co2

alE pozOr!

Pokud jde o změnu klimatu, intenzivní 
chov monogastrických zvířat take přináší 
určité problémy: znečištění vody, ztráta 
biodiverzity, závislost na fosilních 
palivech, epidemie, zhoršené životní 
podmínky zvířat...

no dObře, ChápeMe! chápeMe!

alE nejdůLežItější ze všEho je, že 
přehlížíme pozitivní vliv pastvy  skotu na 
životní prostředí  i její ekonomický a 
sociální význam pro pro velkou skupinu 
zemědělců v rozvojových zemích...

prO droBné chovatElé dobytKa!

ŽIvobytí 600 miliOnů nejchUdších 
ObyvaTel pLanetY je záviSlé na cHovu DobytKa. 

V oblastech kde je klima extreme suché 
nebo extreme chladné dobytek 
představuje peníze, kapitál  a samozřejmě 
nutričně vyváženou obživu tamějších 
obyvatel.  

$$

$

jeJich PraktIky a snahY o snížEní 
emIsí skleníkOvýCh plYnů by pro 
nás měly býT insPirací.

jaK to mySlíš?

*Zdroj: White et al., Grassland ecosystems, 2000.

Zdroj: Environmental Working Group
(vyjádřeno v množství CO2 na kilogram vyprodukovaného masa)



CARBONE

jsEm jeDníM z jEjich zdrojů energiE

Můj sušený trus se často používá jako 
palivo. Někteří farmáři zachycují plyny 
vznikající během rozkladu mého trusu a 
mění ho na užitečnou energii -  bioplyn!

Bioplyn 

Hnůj 

a Tady Je ta nespRavedLnost. 
co myslíTe, kTeří lIdé budoU první, 
Kdo pOcítí dopaDy klImatiCké ZměNy?

co já vím? plešAtí?

ne, drobní chovatElé dobytKa.

jsEm jeJich MotoreM

Více než miliarda farmářů nepoužívá 
žádné motorizované stroje. Pomáhám 
jim s taháním, oráním a dopravou. 
Taky nahrazuji fosilní paliva, která 
uvolňují skleníkové plyny.

poTraviNy, které prodUkuji, 
Se nejčaStěJi prOdávAjí lOkáLně

Zemědělci tak ušetří na fosilních palivech, 
která jsou jinak nezbytná k zajištění 
dopravy a vytápění prodejních míst...
Kratší oběh=menší produkce 
skleníkových plynů

Já bych tAké mohlA proDukovat 
méně skleníkOvýCh plYnů, 

Kdyby mi dáVali SnadněJi stRaviteLná krmiVa.

Otázka který druh krmiva vede k produkci 
nejméně plynů je úlohou stávajícího 
výzkumu. Výsledky ovšem ovlivňuje i to 
jaké jsem plemeno a v jaké fázi růstu jsem.

no, budoU se Muset přiZpůSobit.

onI na vás NečEkali. 
udĚLali BycHom NejlÉpe, 

KdyByChom je MohLi u NÁs NapOdObit.

Jejich vědomosti, zařízení a tradiční 
postupy jsou dobře přizpůsobené místním 
podmínkám a vyvíjely se po staletí 
společně se změnami životního prostředí 
a mohou tak být velmi cenné pro 
přizpůsobení celého sektoru živočišné 
výroby současné proměnlivosti klimatu.

Digestát

paStva 

obIlninY



Vyhýbají se monokulturám a chovají 
současně více typů dobytka, aby snížili 
riziko ztráty v případě nenadálých změn.

alE ano, pOtřebUjí!

uchOvávAjí biodIverzItu 
RostlIn i ZvířaT

Vybírají si různá lokální plemena, přirozeně 
adaptovaná na své místní podmínky. 
Chovatelé dobytka chovají globálně asi 40 
druhů zvířat a více než 
8 000 plemen (zdroj: ETC-group, 2009).

jsOu mobiLní

Neváhají přesouvat svá stáda v těžkých 
dobách do oblastí, které umožňují přístup 
k rozhodujícím zdrojům. Rytmus jejich 
pohybu závisí na srážkách a na 
dostupnosti krmiva.

spOlupracUjí

Dělí se o jídlo, společně se celý rok starají 
o zdroje, půjčují si vzájemně stáda, 
vzájemně se podporují a vyměňují si 
zkušenosti.

takžE nepOtřebUjí pomoc.
musíMe tyTo droBné chovAtele dobyTka podPořIt, 

ZajisTit jIm služBy, šKolení, vZdělání, 
VeterInáRní péči, šKoly Pro pAstevCe…

Schopnosti adaptace, které drobní 
chovatelé vyvinuli, nejsou nekonečné. 
Jsou omezené překážkami, kterým musí 
čelit v přístupu k půdě, vodě a službám, 
jako například ke vzdělání a veterinární péči.

jsou záRukou širOké škály 
ChovaTelskýCh postUpů a plEmen ZvířaT

no dObře, ale Koho mySlíš tíM “My”?

Vás!

musÍme jim Pomoci.



takžE od Teď už nEmůžeš říkAt, žE za To moHou kráVy!

Tento dokument je výsledkem projektu EU DCI-NSAED/2011/239-602, realizovaného za podpory Evropské komise v rámci programu 
o povědomí o rozvojových tématech a podpory rozvoje vzdělávání v Evropské unii.

Koordinace: AVSF  Revize: VSF-Belgium SIVTRO, Veterináři bez hranic Česká republika, VSF Europa.  Desing / Gra�ka: www.petitfayot.com
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jsi záKonodárCe?

Můžeš:
- poDporoVat mísTní, regiOnáLní a nároDní debatU 

S farmářI o změně klimAtu a potrAvinové 
sOběsTačNosti.

- poDporoVat opAtřEní ve proSpěCh droBnýcH 
faRmářů V evrOpě i v RozvojOvýCh zemíCh.

- zaJistiT proStředKy, které by pOmohlY droBnýM 
faRmářůM ve Snaze o poTraviNovou bezpečNost 
A v bOji pRoti Změně klimaTu.

jsTe faRmáři?

MůžEte teDy:
- pokRačOvat V šířEní uDržItelnýCh zemědělSkýcH 

Postupů.

- DěLit sE o pOznatKy s DrobnýMi chOvatelI 
DobytKa v evrOpě i v RozvojOvýCh zemíCh.

- ÚčAstniT se lOkáLní, regiOnáLní a nároDní 
DebatY o změně klimAtu a potrAvinové 
sOběsTačNosti s vláDami a mísTnímI úřaDy.

v Každém přípAdě se můžeš dozvědět víc Na:

jsTe spOtřEbitelé?

poTom můžeTe:
- zlEpšIt povědOmí SvéHo okOlí o droBnýcH 

ChovatElíCh doBytka, klimAtické Změně a o 
PotraVinové sOběsTačNosti.

- zlešIt své spotřEbitelSké náVyky PodporoU 
mísTní a ekOlogiCké produkCe.


