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2. A – Ovocnictví

 ÚKOLY PRO OBDOBÍ - 5. - 15. 11.:

1) Učební text na stránce 2 – 3 si přepište do svého sešitu
2) Nastudujte si témata:

a) Geografický a orografický faktor
b) Expozice a inklinace terénu
c) Klimatické podmínky ČR a ovocnářství
d) Rajonizace

3) Zopakujte si:

 Význam a rozdělení jednotlivých ekologických faktorů z hlediska:
a) charakteru nebo zdroje daného faktoru
b) nezbytnosti faktoru pro rostlinu a produkci ovoce

 Při studiu používejte:
1) následující učební text (str. 2 - 4)
2) zápisy ve svých sešitech
3) učebnice pro SŠ nebo SOU (Ovocnictví)
4) internetové zdroje
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Geografický a orografický faktor

• většina druhů se pěstuje v poměrně širokém zeměpisném pásmu

1. zeměpisná šířka 

– z hlediska polohy a tvaru našeho státu je její vliv na pěstování ovocných rostlin malý

2. zeměpisná délka

– má větší vliv, než zeměpisná šířka - určuje míru kontinentality 

3. nadmořská výška 

– má největší význam: 

• na každých 100 m klesá průměrná roční teplota o 0,6 až 0,8 °C 

• na každých 100 m stoupá o 55 mm množství ročních srážek

Expozice a inklinace terénu

• významně ovlivňují celkovou vhodnost stanoviště

• nejvhodnější jsou polohy chráněné od severu přirozenou bariérou (hory, kopce, lesy)

• vhodné jsou především mírné svahy, kde je zajištěna drenáž mrazivého vzduchu

• nevhodné jsou mrazové kotliny

• Optimální orientace vůči světovým stranám:

 liší se podle nadmořské výšky a klimatu oblasti:

– jižní svahy

• v nížinách příliš horké a suché 

• ve vyšších polohách vhodné

– východní svahy

• vystaveny kontinentálním mrazivým větrům
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Klimatické podmínky ČR a ovocnářství

Podnebí v Česku je mírné

– přechodné mezi kontinentálním a oceánickým typem

– největší vliv na podnebí v Česku má nadmořská výška a reliéf

Průměrná roční teplota 8 °C (5,5 °C až 9 °C)

– největší nároky: mandloně 9 °C, ořešák, broskvoně, meruňky 8,5 °C

– nejmenší nároky: červený a bílý rybíz, angrešt a některé cv. jabloní 6,5 °C

Průměrně roční srážky 500 až 700 mm

– minimum pro ovocnářství: 500 – 600 mm

– každý jarní a letní měsíc je potřeba: 50 – 100 mm

Rajonizace 

(zemědělské výrobní oblasti)

 kukuřičná

o velmi teplé a suché klima (150 – 210 m)

 řepařská

o teplé a suché klima (250 – 350 m)

 obilnářská

o mírně teplé a mírně vlhké klima (300 – 600 m)

 bramborářská

o mírně teplé až mírně chladné, vlhčí klima (400 – 650 m)

 pícninářská

o mírně chladné až chladné klima (nad 600 m)
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