
ZEMĚDĚLSTVÍ – PL 

Dobrá zpráva – toto je poslední úkol. 

1. Přečti si kapitoly v učebnici str. 88 – 91 (Kdo má na starosti obživu lidí? Pšenici, kukuřici nebo rýži?) 

2. Vypracuj pracovní list a odešli ho do 15. 6. na adresu nenahlova@zs-sever.cz. 

3. Slova na doplnění do PL máš v zásobníku, se správným umístěním slov ti ve většině případů pomůžou 

kapitoly v učebnici. PL stejně jako všechny předchozí ti slouží jako zápis učiva. 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Zemědělství má na starosti obživu lidí. 

Dělí se na: 

a) Rostlinnou výrobu – pěstování zemědělských plodin; závisí na přírodních podmínkách 
 

b) Živočišnou výrobu – chov hospodářských zvířat; závisí na dostatku krmiv 

Vliv člověka na zemědělství → člověk používá zemědělské stroje = mechanizace a hnojiva a chemické postřiky = 

chemizace 

Zemědělství různých oblastí světa – ovlivňují ho rozdílné přírodní podmínky, které mají vliv na druhy pěstovaných plodin a 

chovaných zvířat 

MÍRNÝ PÁS – má příznivé podmínky pro zemědělství 

Rostlinná výroba – zaměřuje se na pěstování základních plodin → obiloviny → olejniny → okopaniny → ovoce 

Ke každé skupině plodin uveď alespoň 2 příklady: 

Obiloviny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Olejniny: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Okopaniny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ovoce: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Živočišná výroba – produkuje mléko, maso a vejce; zabývá se chovem skotu, vepřů a drůbeže 

SUBTROPICKÝ PÁS 

Rostlinná výroba – zde se pěstuje kukuřice → rýže (potřebuje hodně vody, ve které roste) → olivy →citrusy a další ovoce –  

hlavně víno 

Živočišná výroba – chov ovcí a koz, které jsou méně náročné na potravu 

TROPICKÝ PÁS 

Rostlinná výroba – pěstují se plodiny na vývoz, jako je tropické ovoce a pochutiny (káva, kakao, koření, tabák) a bavlník,  

který se sklízí vícekrát do roka 

Živočišná výroba – má nepříznivé podmínky, protože je zde nedostatek kvalitní potravy pro chovaná zvířata → chovají se 

ovce, kozy a tažná zvířata (osli, koně, sloni, buvoli…) 

 

ZÁSOBNÍK SLOV 

• Víno, méně náročné, obživu, obiloviny, drůbeže, olivy, příznivé, podmínky, tažná, potravy, hnojiva, ovoce, krmiv 

• Mechanizace, obiloviny, zvířat, maso, chov, pochutiny, skotu, kukuřice, vývoz, ovoce, přírodních, rostlinnou, vícekrát 
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