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2. A – Základy zahradnictví

 ÚKOLY PRO OBDOBÍ - 8. - 13. 12.:

1) Učební text na stránce 2 – 5 si přepište do sešitu
2) Nastudujte si témata:

 Střídání plodin, osevní sled a osevní postup

 Základní funkce střídání plodin

 Zásady pro střídání plodin

 Základní pojmy tématu osevní postup

 Hlavních skupin plodin v osevních sledech a postupech

 Trať

 Při studiu používejte:
1) následující učební text (str. 2 - 5)
2) učebnice pro SŠ nebo SOU (Základy zahradnictví, Zahradnická výroba)
3) internetové zdroje
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Střídání plodin, osevní sled

a osevní postup

 střídání plodin
– pěstování různých druhů rostlin na jednom pozemku v průběhu několika let

 osevní sled
– střídání plodin na jednom pozemku během jednoho roku

 osevní postup
– střídání plodin na více pozemcích v několika letech

Základní funkce střídání plodin

 ochrana před chorobami a škůdci

 lepší využívání živin

 zlepšování struktury půdy

 zabránění zaplevelení

 ochrana proti únavě půdy

Zásady pro střídání plodin

• nepěstujeme po sobě plodiny, které trpí stejnými chorobami a škůdci

• střídáme hluboko a mělce kořenící rostliny

• plodiny, které přispívají k tvorbě humusu, v půdě střídáme s plodinami, které k tvorbě 

humusu nepřispívají 

• plodiny, které zaplevelují půdu, střídáme s plodinami, které potlačují růst plevelů

• plodiny, které způsobují únavu půdy zařadíme až po 4 – 8 letech
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Základní pojmy

• plodina

– rostlina pěstovaná k hospodářskému využití

• hlavní plodina

– je na pozemku pěstována největší část vegetačního období (košťáloviny, 

cibuloviny, plodová zelenina)

• předplodina

– pěstuje se před hlavní plodinou, má krátkou vegetační dobu, je chladuvzdorná 

(raný salát, ředkvička, hrách, raný kedluben)

– v osevním postupu je to plodina pěstovaná předchozí rok

• následná plodina

– je pěstována na pozemku po slizni hlavní plodiny, musí být chladuvzdorná

• meziplodina

– je pěstována mezi hlavními plodinami, velmi často během zimy (ozimá 

kapusta, špenát, polníček, ozimá cibule)

• hon

– plošná půdní jednotka střídání plodin v osevním postupu

– jednotlivé hony by měly být přibližně stejně velké

• rotace

– doba vystřídání celého osevního postupu na každém honu

• struktura plodin

– % podíl jednotlivých skupin plodin na celkovém osevu (celkové ploše půdy, v 

osevním postupu)

• osevní plán

– konkrétní realizace osevního postupu v daném roce
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Hlavních skupin plodin v osevních sledech a postupech

1. Obiloviny

– nemají dobrý vliv na vlastnosti půdy

– proto je důležité volit vhodné předplodiny a následné plodiny 

– př.: pšenice, ječmen, žito, oves

2. Okopaniny

– hnojíme pod ně chlévským hnojem, proto mají dobrý vliv na půdy

– jsou zařazovány po obilovinách

– př.: brambory, cukrová řepa, kukuřice 

3. Luskoviny 

– jsou velice dobré předplodiny pro téměř všechny plodiny

– nejčastěji se zařazují mezi obiloviny, aby zlepšily půdní vlastnosti

– př.: hrách, fazole, čočka

4. Olejniny

– jsou taktéž velice dobrými předplodinami

– př.: řepka olejka, slunečnice, mák

5. Jeteloviny 

– svou mohutnou kořenovou soustavou a hlízkovitými bakteriemi na ní 

přispívají k obnově a zvyšování půdní úrodnosti

– jeteloviny můžeme ponechat na pozemku 2 – 3 roky

– př.: vojtěška, jetel luční, vičenec ligrus

Trať

 je to pořadí plodiny ve vztahu k hnojení organickými hnojivy (chlévskému hnoji)

• 1. trať

– plodiny pěstované ihned po vyhnojení hnojem

– př.: košťáloviny, plodová zelenina, celer (košťáloviny se nikdy nesmí 

zařazovat za sebou)
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• 2. trať

– plodiny pěstované na vyhnojeném pozemku až 2. rokem

– př.: cibulová a kořenová zelenina, …

• 3. trať

– jsou plodiny pěstované na vyhnojeném pozemku až 3. rokem

– př.: špenát, hrách, fazole, čočka, … 
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