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História poľnohospodárstva
Najstaršie dôkazy pochádzajú z 9500-8000p.n.l 

z Mezopotámie.

Pravek

• prvé primitívne náradie

Starovek

• zdokonaľovanie náradia; prvé akvadukty, mlyny

Stredovek

• 13.st. - veľkostatky, rozvoj textilného priemyslu

• 15.st. - nové plodiny - kukurica, zemiaky, tabak, cukrová trstina, bavlna

Novovek

• 17.st. - vedecká revolúcia - experimentovanie v pestovateľstve

• 18.st. - priemyselná revolúcia - šľachtenie

• 20.st. - umelé hnojivá, pesticídy, mechanizácia, rozvoj dopravy



Poľnohospodárstvo v súčasnosti

Poľnohospodárstvo je 
odvetvie hospodárstva, 

ktorého hlavnou úlohou je 
zabezpečenie výživy 

obyvateľstva. Hlavným 
výrobným prostriedkom je 

pôda. 

Poľnohospodárska výroba:

• drobné farmárstvo

• intenzívne priemyselné 
poľnohospodárstvo



Vplyv poľnohospodárstva na 

životné prostredie

Poľnohospodárstvo patrí medzi významných znečisťovateľov

životného prostredia. Poľnohospodárstvo má podiel na :

• znehodnotení pôdy

• znížení biodiverzity

• emisiách skleníkových plynov

• tvorbe odpadov

• vypúšťaní odpadových vôd 

• znečisťovaní ovzdušia a globálnu klímu



Pedosféra
Poľnohospodárskym využívaním je pôda vystavená :

fyzikálnej degradácii - erózia, vysušovanie, presycovanie vodou a utláčanie

chemickej degradácii - okysľovanie, salinizácia a kontaminácia ťažkými 
kovmi a inými mikro-nečistotami

biologickej degradácii - mineralizácia humusu , zmeny biodiverzity, vodná a 
veterná erózia



V SR :

47,7%

poľnohospodárskej 

pôdy postihnutých 

vodnou eróziou

6,2%

poľnohospodárskej 

pôdy postihnutých 

veternou eróziou 

Erózia pôdy

Dôsledok : úplná strata úrodnosti, zosuvy pôdy



Okyslenie
Existujú dva hlavné zdroje okyslenia pôdy: používanie 

priemyselných hnojív anorganického pôvodu a kyslé

dažde. 

Faktory, ktoré spôsobujú okyslenie pôdy: 

• rozklad uhličitých a organických kyselín

• nadmerné používanie dusíkatých hnojív

• intenzívne pestovanie ihličnanov

• odvodňovanie vlhkých pôd

• fixácia oxidu siričitého, oxidu dusičitého a amoniaku 

Dôsledok: aktivizácia ťažkých kovov, rozklad

organických látok a živín, okyslenie vôd  



Salinizácia

Salinizácia je koncentrácia solí určitých prvkov a minerálnych 

látok(soli draslíka, sodíka, magnézia, uhličitanov, síranov atď.) v 

povrchovej vrstve pôdy.

Faktory, ktoré spôsobujú salinizáciu :

• používanie minerálnych hnojív

• otepľovanie klímy

• nevhodné odvodňovacie systémy

Dôsledky : zníženie alebo úplná strata úrodnosti pôdy,

zníženie objemu sladkých vôd



Zhutňovanie
Faktory zhutňovania pôd (kopakcie) :

• používanie ťažkej mechanizácie

• používanie chemických a nevhodných hnojív 

• najbežnejšie kovy, ktoré sa v pôde vyskytujú sú Cu, Ni, Cd, Pb, As 

Dôsledky: znížená kvalita vody v pôde, znečisťovanie vôd

dusičnanmi, pesticídmi a ich postupná eutrofizácia,

genetická modifikácia potravín



Atmosféra

Poľnohospodárske výrobné postupy sú producentom :

metánu (CH4) - veľkochovy hovädzieho dobytka a ošípaných

oxidu dusného (N2O) - prebytky minerálneho dusíka v pôde

oxidu uhličitého (CO2) - konverzia lúk a lesných plôch

halogenovaných uhľovodíkov 

amoniaku (NH3) - chov hospodárskych zvierat

Dôsledky : tvorba emisií a skleníkových plynov





Hydrosféra

Faktory, ktoré negatívne 

ovplyvňujú podzemné 

a povrchové vody:

• znečistenie z aplikácie hnojív

• priesaky z chovov dobytka

• odpadové vody z poľnohosp. 

činnosti 

Dôsledky : eutrofizácia vôd, kontaminácia, vplyv na

biodiverzitu, znížená vodná hladina





Biosféra

Poľnohospodárstvo prispelo a stále prispieva k strate 
biologickej biodiverzity. Je to všeobecná tendencia a 
ovplyvňuje všetky úrovne: 

V genetickom prostredí sa zaznamenala strata nie veľmi 
produktívnych domácich odrôd rastlín a plemien zvierat. 
Uvedené druhy sa vyznačujú širokou škálou využitia a 
aplikácie v modernom šľachtení semien a rastlín, 
odolným voči nákazám a chorobám.

Na úrovni druhov - vyhynutím rastlinných a živočíšnych 
druhov

Na úrovni ekosystémov - znížením a stratou prirodzených 
ekosystémov 



Ďakujeme za pozornosť.


