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Význam půdy pro člověka 
Půda je vzácné přírodní bohatství, které nedoceňujeme, protože v naší 

zemi je ploch bez půdy málo. Pokud ale v ČR nastane někde větrná nebo 

vodní eroze půdy, stane se toto místo neúrodným a pustým. Rostliny 

potřebují čerpat z půdy nezbytné živiny a vodu, jen minimum rostlin dokáže 

růst bez humusu na skalnatém podkladě. Eroze zahubí mnoho živočichů, 

bakterií a hub. Člověk potřebuje ke svému životu stravu z rostlin, proto 

rozvíjí zemědělství a obdělává pole. Rozumný hospodář kvalitu půdy 

sleduje, chrání její kvalitu, poskytuje půdě čas na regeneraci. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cows_in_green_field_-_nullamunjie_olive_grove03.jpg> 



Význam půdy pro člověka 
Nejvýznamnější vlastnost půdy pro zemědělce je úrodnost a šíře vrstvy 

humusu. Proces tvorby půdy je velice pomalý, závisí na živé složce v půdě 

a klimatických podmínkách. Půdu řadíme mezi neobnovitelné zdroje, 

zemědělská půda je chráněna před znehodnocením zákony ČR. Intenzivní 

zemědělství půdu vyčerpává, lidé na úrodné půdě stavějí budovy, svým 

neodpovědným jednáním půdu chemicky zamořují. Půda je pro náš 

spokojený život stejně důležitá jako voda nebo Slunce. Rostliny mohou růst 

bez půdy ve sklenících (hydroponie), ale významné plodiny dokážeme 

pěstovat jen na polích, plantážích, rýžovištích a úrodných pláních! 

 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Farmer_plowing_in_Fahrenwalde,_Mecklenburg-Vorpommern,_Germany.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agricultura_en_Uruguay.jpg> 



Význam půdy pro člověka 
Půda patří k základním -------. V půdě žijí ----------, -------- a -----. 

Člověk získává potraviny ze -----------, které by bez půdy neexistovalo. 

Úrodnost závisí na množství ------, jenž vzniká --------- odumřelých 

organizmů. Půda řadíme mezi ------------- zdroje a je chráněna -------. 

 

 

 

 


