
ZEMĚDĚLSTVÍ 

Asie



Rýže

• Tato typická asijská plodina se používá jako 

příloha ke většině asijským jídlům.

• Je tedy jednou ze základních potravin většiny 

obyvatel Asie.

• Pěstuje se :

- v oblastech úrodných sopečných půd

- v nížinách při dolních tocích řek



Rýžová pole

• terasovitá rýžová pole se budují 

zejména na svazích sopečných 

pohořích (Indonésie, Filipíny)

- chrání úrodnou půdu před smýváním

- udržují tak potřebnou vlhkost půdy

- při dostatku srážek se takto mohou

vypěstovat i 3 až 4 úrody ročně





Pěstování rýže



Čaj

• Čajovník 

• Pěstuje se v jižní, střední a východní Asii

• Tropický až subtropický vždyzelený keř, který má tuhé, světlé 
až tmavě zelené listy

• Keřům čajovníku se nejlépe daří v oblastech, které omývají 
monzunové deště (důležité je, aby měl keř dostatečnou vlhkost!)

• Plantáže se umisťují na kyselé půdy v nadmořské výšce od 1000 až 
2500 metrů (to jsou nejkvalitnější čaje). 

➢ Státy, které jsou významné pěstováním čaje :

Čína Yunnan, Qi Men, Zhu Cha, Long Jing ...
Indie Darjeeling, Assam, Sikkim, Nilgri
Japonsko Sencha, Matcha, Bancha ...
Cejlon Kandy, Nuwara Eliya, ...

ostatní asijské země Thajsko, Nepál, Indonésie…

http://cajovnik.cz/drh01a.html
http://cajovnik.cz/drh02a.html
http://cajovnik.cz/drh04a.html
http://cajovnik.cz/drh03a.html
http://cajovnik.cz/drh05a.html






Pravidla sběru čajových lístků

• Čajové lístky se většinou sbírají několikrát do roka

- v některých oblastech prakticky celý rok

• Lístky se sbírají podle takzvaných sběrových formulí, které 
určují, kterou část výhonku ještě uštípnout. Cennější jsou 
mladším menší lístky u špičky výhonku a pupen.

• Požadavky na sběr některých zvlášť ceněných druhů čaje 
prý byly takové, že sběračky nesměly jíst kořeněná jídla, 
musely používat rukavice a každodenně se koupat, aby čaj 
nepřejal nežádoucí pachy. 

• Sběr čaje je jedna z mála operací při jeho výrobě, která 
dosud nebyla úspěšně mechanizována. Podle údajů z 
literatury jeden sběrač za den seber až 20 kg čerstvého 
čaje, z kterého po zpracování vznikne asi 5 kg suchého 
čaje.



Pěstování čaje



Sója
• patří mezi luštěniny

• je to rostlina keříčkovitého vzrůstu, s květy podobnými 
hrachu, které se ve své zralosti změní na plstnatý struk 
se sójovými boby 

• Původ :  Východní Asie

• Sója je nazývána rostlinným masem, rostlinou 
budoucnosti, zázračnou rostlinou. 

• Obsahuje nejvíce bílkovin ze všech plodin, a to bílkovin 
plnohodnotných . Její bílkovina se rovná bílkovině 
masa, mléka i vajec. 

• Sójové boby a výrobky z nich - maso, mléko, tofu, olej 
apod.                                                    

Tofu

Sójové boby

http://www.mineralfit.cz/mineralfit/clanek-foto/1215--3589.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SojaUSDA-Elliot.jpg




Pěstování sóji

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SojaUSDA-Elliot.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SojaUSDA-Elliot.jpg


Další obilniny, které jsou na asijském 

kontinentu velice rozšířeny jsou …..

• Pšenice

- největší producent je Čína

- pěstování především ve střední a jižní Asii

• Kukuřice

- 2.největší producent je Čína (1.USA, 3.Brazílie,4.Mexiko)

- pěstování především ve střední a jižní Asii

- pěstuje převážně jako krmivo pro dobytek ať už ve formě zrna či siláže, nebo 

jako surovina pro zpracovatelský průmysl

- její přímá spotřeba jako potraviny je okrajová

• Proso

- největší producent je Indie

- pěstování především v jižní Asii

- původně z Mongolska

- pěstuje se pro obilky, které se používají jako potravina (jáhly) a krmivo



Bavlna

• Získává se z bavlníku                                    

• Přírodní vlákno

• Dnes se bavlna pěstuje ve všech teplých oblastech celého světa

• Nejjemnější druhy bavlny, které se používají na spodní prádlo se pěstují 
v Egyptě a středomoří.

• Střední typy se pěstují v Indii a Severní Americe a používají se např. na 
výrobu triček .

• Nejhrubší typy bavlny se používají na výrobu koberců a některých 
průmyslových textilií 

• Největším producentem bavlny je Čína (následuje USA, Pákistán a 
Indie)

• světově významnou bavlnářskou oblastí je západní Asie, hlavně 
Ferganská kotlina v Uzbekistánu a Turkmenistán







Mák setý

- semena se používaná k přímému konzumu 

- surovina pro výrobu oleje

- plodina poskytující drogu

- z nedozrálých makovic máku se získává opium 

(základní surovina pro výrobu heroinu)



➢ Výrobci heroinu:

- oblast „ Zlatého trojúhelníku “ (Myanmar/Barma, Thajsko, Vietnam, Laos a 

jižní Čína)

- oblast „ Zlatého půlměsíce “ (Afghanistán, Pákistán, Tadžikistán, Kazachstán, 

Kyrgystán, Turkmenistán)

- Z těchto oblastí se vyváží opiáty ilegálně do Evropy a USA

http://cs.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thajsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laos


Živočišná produkce

▪ Prasata

- chov prasat  je ovlivňován tradicemi a náboženstvím

- v islámských zemích není rozvinut chov prasat, protože muslimské 
náboženství zakazuje požívání vepřového masa

- chov prasat je nejvíce  rozšířen v Číně

▪ Krávy

- hinduistické náboženství zakazuje zabíjení hovězího dobytka, a proto 
indický chov skotu, který je největší na světě, nepřináší žádný užitek

▪ Buvoli 

- nejvíce rozšířený chov buvolů je hlavně v jižní a jihovýchodní Asii

- V některých rozvojových zemích je tento druh zvířete používán při práci 
na polích a k tahu

▪ Kozy a ovce

- Tyto zvířata se chovají po celé Asii

- Užitek spočívá v masu, mléku a také vlně



• Velbloudi

- v některých rozvojových zemích je tento druh zvířete také jako např. bůvol
používán při práci na polích a k tahu

- významný chov velbloudů je převážně v jihozápadní a střední Asii

▪ Kůň

- Kůň je stále ještě nejcennějším vlastnictvím nomáda (především Mongolsko). 
Stepnímu nomádovi garantuje stejnou svobodu pohybu jako velbloud nomádovi 
pouštnímu.Typické přístřeší nomáda je jurta.

- Rozšíření jurty
Rozšíření jurty sahá od Kaspického moře napříč jižními státy bývalé SSSR přes 
Mongolsko až na Sibiř. Všechny tyto země patří do rozsáhlého území stepi, která 
se vyznačuje nízkými srážkami, mocnými bouřkami a mrazivými zimami. Žijí tam 
mongolsky a turecky hovořící kočovníci, potomci četných mongolských hord, 
které kdysi ovládaly území rozprostírající se od Číny až po Evropu. 

• Dalšími kočovníky jsou Něnci
• dříve zváni Samojedi - národ v severních oblastech Ruska, od poloostrova Kola k 

Jeniseji (celkem asi 30 000 osob)

- byli kočovní chovatelé sobů, lovci a rybáři, do začátku 20. století animisté. Jazyk 
patří do uralské rodiny.



• Sloni

- Slon indický (Elephas maximus) 

má tělo (měřeno od špičky nosu až po kořen ocasu), dlouhé 5,5 – 6,4 m, 

ocas měří 1,2 – 1,5 m

výška je 2,5 – 3 m 

hmotnost až 5000 kg

- Od slona afrického se liší hlavně těmito znaky: 

Jeho hřbetní linie je rovná nebo vyklenutá, páteř má o jeden hrudní obratel méně a o 
jeden bederní obratel více, téměř hladký chobot a na konci má jeden hmatový prstík. 
Lebka má silně vyvinutá dva čelní hrboly, ušní boltce jsou menší, mají 
trojúhelníkovitý tvar a špička boltce směřuje slabě dopředu. U samice většinou 
chybějí kly, někdy i u samců. Na přední noze má 5, na zadní noze většinou jen 4 
prsty. Sloni s pěti prsty na zadních nohách jsou v Indii velmi vzácnou a ceněnou 
výjimkou. 

- Podle zeměpisného rozšíření a podle tvaru lebky rozdělujeme slony indické do 
poddruhů: 

Slon cejlonský 

Slon bengálský 

Slon sumaterský  

Slon malajský

- Jdoucí slon dokáže za hodinu urazit 5-6 km. Slon sice nedovede cválat ani skákat, 
při útoku nebo útěku vyvine však rychlost až přes 30 km v hodině

- dospělá zvířata spí jen 2 – 4 hodiny denně 

- V Asii patří lov a cvičení slonů s ceněným a váženým povoláním. Nebezpečné 
povolání mahutů nebo ooziů – vůdců slonů má v Indii a ostatně v celé jižní a 
jihovýchodní Asii prastarou tradici



V Indii se využívají především pro těžkou práci



Rybolov

• Nejvýznamnější v jihovýchodní Asii

- mořský i vnitrozemský rybolov

• obzvláště na japonských ostrovech jsou ryby a mořské 
produkty důležitou součástí denní stravy

Sushi

– plátek syrové ryby, ochucený vybraným kořením 
(např.wasabi) doplněný dalšími ingrediencemi         
(např. mrkev, okurka, hranolek tuňáka atp.) je položen 
společně s  rýží do obalu z mořské řasy.

Sushi







•Chov zemědělských zvířat a rybolov

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sow_with_piglet.jpg

