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a vital part of our ecosystem  důležitá součást našeho ekosystému 
artificial colours  umělé barvy 
battery farming  velkochov drůbeže 
battery house  drůbežárna 
choke all other plant and animal life  zničit veškeré rostliny a živočichy 
common agricultural policy  společná zemědělská politika 
Common Market   Společný trh 
complete automation  úplná automatizace 
contaminate nearby rivers   znečišťovat blízké řeky 
cruelty in farming  krutost v zemědělství 
deprive migrating birds of their natural nesting grounds  připravit stěhovavé ptáky o přirozená hnízdiště  
destructive  ničivý, destruktivní 
drain wetlands  vysušit mokřiny 
European Union  Evropská unie 
factory farming  velkovýkrm, velkochov 
famine  hladomor, hlad 
fertilisers  hnojiva 
food mountains  hory potravin 
free range  ve volném výběhu 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  Všeobecná dohoda o clech a obchodu 
government subsidies  vládní dotace 
groundwater  spodní voda 
harmful   škodlivý 
health foods  zdravá výživa; zdravé potraviny 
hormones  hormony 
illegal  nezákonný, nelegální 
land reform  pozemková reforma 
leaching  vyluhování 
leak down  prosakovat 
market gardening  pěstování zeleniny na prodej 
mechanised farming  mechanizované zemědělství 
mistreat   špatně zacházet, týrat 
monoculture  monokultura 
nitrates   dusičnany, nitridy 
overproduction  nadvýroba, nadprodukce 
parasite  parazit, příživník 
pesticide  pesticid, prostředek k hubení hmyzu 
pests  škůdci 
phosphate fertilisers  fosfátová hnojiva 
prevent erosion by holding the topsoil down  zabránit erozi udržením ornice 
provide shelter   poskytovat úkryt, přístřeší 
quest for st  pátrání po něčem, hledání něčeho 
rapid growth in algae   rychlý růst řas 
recklessly  bezohledně 
recklessness   bezohlednost 
removal of hedgerows  odstranění živých plotů 
rich in proteins and nutrients  bohatý na proteiny a živiny 
roots  kořeny 
runoff  dešťová voda, zvl. přívalová vymývající živiny 
seep down   prosakovat 
shortage of st  nedostatek 
slash down forests   pokácet lesy 
strict penalties for farmers who damage the environment  přísné postihy pro zemědělce, kteří poškozují životní 

prostředí 
sustainable farming   zemědělství neškodící životnímu prostředí 
take the earth for granted   brát zemi za samozřejmost 
top layer   horní vrstva 
topsoil  horní vrstva půdy, ornice 
wetland  mokřina, bažina, močál 
 


