
Zemědělství 
- cílené pěstování rostlin a chovu domestikovaných zvířat  

- důležitá funkce v péči o krajinu 

- vzniklo v době neolitické revoluce a v hospodářství převažovalo do příchodu průmyslové 

revoluce 

Historie 
- 20 000 let před naším letopočtem lidé sbírali a pojídali semena divoce rostoucích obilovin 

- 9500 let př. n. l. se v oblasti Levanty (východní Středomoří) pěstovalo osm základních plodin: 

pšenice (dva druhy), ječmen, hrách, čočka, vikev, cizrna, fazole 

- ve středověku došlo k vývoji a rozšíření plodin – v Evropě se objevily cukr, rýže, bavlna a nové 

ovocné stromy  

- po objevení Ameriky K. Kolumbem (1492) se do Evropy dostaly plodiny z Nového světa: kukuřice, 

brambory, sladké brambory, maniok,… 

- 20. století – přechod z manuální práce na práci pomocí strojů 

- negativní dopady moderního zemědělství: znečišťování podzemních vod, používání chemikálií 

k ochraně plodů 

Typy zemědělství 
1. nomádské pastevectví  

- Střední východ - migrační chov koz a ovcí na velkém prostoru 

2. tradiční, rotační, samozásobitelské 

- Střední a Západní Afrika, severozápadní Asie, Amazonie, stepi Jižní Ameriky 

- část úrody je použita jako osivo, zbytek spotřebován 

3. tradiční samozásobitelské zemědělství malých zemědělských závodů 

- jižní a jihovýchodní Asie 

- rostlinná výroba (2 až 3 sklizně v roce), chov prasat a drůbeže 

4. tradiční smíšené zemědělství malých podniků 

- samozásobitelský typ – část výnosu prodán na trhu 

- střídání pěstovaných kultur 

- převažuje rostlinná výroba,  

- využívá se zavlažování a ruční práce 

5. plantážní zemědělství 

- Jižní Amerika 

- střední a velké závody s dostatkem pracovních sil 

- vysoká specializace a vysoké výnosy 

6. tržní zemědělská malovýroba 

- USA, západní Evropa a Japonsko 

- výroba za účelem zisku  

7. zemědělství velkostatků  

- soukromé nebo i akciové podniky 

- velké výnosy 

- pěstování průmyslových plodin, krmiv, chov zvířat 

8. tržní specializované zemědělství 
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- velké rodinné statky 

- vysoká efektivita práce 

- specializace  

- náročné na pracovní sílu 

9. rančerství 

- USA a Austrálie 

- majitel najímá zaměstnance na ochranu a pastvu dobytka  

10. vysoce zprůmyslněné zemědělství 

- vepříny, drůbežárny, chov skotu na mléko, rostlinná výroba 

11. ekologické zemědělství 

- zakazuje použití umělých hnojiv a přídatných látek v krmivech   

Obory spojené se zemědělstvím 
- agronomie – zkoumá zemědělskou výrobu 

- agrochemie – zaměřuje se na zachování nebo zvýšení úrodnosti půdy  

- geografie zemědělství – zkoumá převážně rozmístění, jednotlivé formy, jejich zaměření, 

strukturu a intenzitu zemědělství 

- genetika – zabývá se dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami 

- agrotechnika – způsob obdělávání zemědělské půdy v rámci rostlinné produkce 
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