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Složení půd:

1. Anorganická složka – úlomky minerálů a hornin

2. Organická složka – půdní organismy a humus

3. Půdní voda

4. Půdní vzduch

Půdotvorní činitelé:

1. Mateční hornina

2. Klima – teplota a srážky

3. Organismy

4. Čas
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 Půdní horizonty tvoří 
půdní profil

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Soil_profile.jpg

Švecová a Matějka (2007) 

Půda se skládá z půdních
horizontů



Vlastnosti půd

 A) zrnitost půdy

Písčitá půda Jílovitá půdaHlinitá půda

Švecová a Matějka (2007) 



 B) kyselost půd (půdní reakce – pH)

 Ovlivňuje zejména dostupnost živin pro rostliny

- Podle obsahu humusu v půdě rozlišujeme jednotlivé půdní typy



černozem

- nejúrodnější

- typické pro stepi

Prezentace – Trubač Prezentace – Schlagelová 



hnědozem

Prezentace – Trubač Prezentace – Schlagelová 

- úrodné půdy

- velký obsah 
organické složky



podzol

- kyselé půdy

- zalesněná území

Prezentace – Trubač Prezentace – Schlagelová 



Monokultura – okopaniny

Okopaniny

 Lilek brambor je botanický název rostliny, která se pěstuje pro podzemní hlízy - brambory. Hlízy obsahují 
hodně škrobu, minerálních látek a vitamínů.

 (Brambory určené pro zimní spotřebu se sklízejí na podzim. Ve vlhkém a teplém sklepě začínají hlízy vytvářet již 
od poloviny zimy „klíčky“, což jsou nové stonky bramboru.) Bramborové hlízy jsou ztlustlé podzemní stonky 
s pupeny (očky). 

 Brambory se zužitkovávají různým způsobem. Část vypěstovaných brambor je znovu určena k sadbě. Nové 
rostliny vyrostou z oček vysazených hlíz. Na nadzemní části stonku se vyvinou listy, květy a plody. Z části stonku 
pod zemí vyrůstají dlouhé výběžky. Na výběžcích se zakládají nové hlízy. 

 Plody i celá rostlina jsou s výjimkou hlíz jedovaté. 



Úkoly:

1. K označeným částem rostliny bramboru připiš její názvy (hlízy, kořeny, lodyha, květy).



2. Mezi hospodářsky nejvýznamnější okopaniny patří brambory a cukrová řepa. Podle obrázku napiš, jakým způsobem 
se brambory zužitkují. Co se z nich vyrábí?



3. Znáš tohoto škůdce brambor? Jeho název napiš. Brouka i larvu vybarvi (brouk je žlutý s červenými pruhy a skvrnami, 
základní barva larvy je světle červená).
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