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predhovor

Predhovor
Poľnohospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou života človeka. Malo rôzne etapy vývoja, uplatňovali sa rôzne poľnohospodárske systémy. Človek sa postupne stále viac a viac
snažil ovplyvniť prírodu, jej zákonitosti, hydrológiu krajiny, pretváral ju, až dospel do
dnešných dní a znovu začal poľnohospodárskej krajine vracať jej osobitý ráz, správať
sa k nej ohľaduplne, ekologicky.
Poľnohospodárstvo dnes má významnú funkciu pri formovaní krajiny, už to nie je
len miesto na produkciu potravín, krmív a technických plodín, ale má veľa mimoprodukčných funkcií. So základmi týchto princípov sa oboznámite v nami predkladanej
učebnici.
Prvá kapitola popisuje historické štádiá vývoja poľnohospodárstva, postupný prechod rôznymi etapami od histórie lovcov a zberačov až po najmodernejšie poľnohospodárske systémy.
Druhá kapitola sa venuje histórii odvetví poľnohospodárstva na Slovensku.
Tretia kapitola sa zaoberá charakteristikou, štruktúrou a funkciami krajinného
priestoru, hovorí o ekologickej stabilite a ekologickej únosnosti, charakterizuje produkčný potenciál výrobných území.
Štvrtá kapitola sa venuje ekofyziologickým základom produkčného procesu poľnohospodárskych plodín.
V ďalších kapitolách sa venujeme funkciám pôdy v produkčnom procese, významu
vody v poľnohospodárskom produkčnom procese, energetickým procesom v poľnohospodárskej krajine, sústavám regulácie produkčného procesu na výrobnom území,
princípom uplatňovanie udržateľného rozvoja v poľnohospodárstve, mimoprodukčným funkciám poľnohospodárstva, súčasným produkčným problémom v poľnohospodárstve a záverečná kapitola je venovaná štátnej správe v poľnohospodárstve.
Dúfame, že aj nami predkladaná učebnica vám v budúcnosti pomôže zvládnuť
náročnú prácu pri formovaní poľnohospodárstva a teda celkového vzhľadu našej
krajiny.
kolektív autorov
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