Přírodopis 9. B jméno a příjmení………………………………………………….

Půda – oprav slova
Půda je mělká, svrchní vrstva Země, která vznikla rozpadem nerostů a
hornin a rozkladem zbytků niltsor a živočichů. Je složena z jemných částeček
hlíny, uksíp, úlomků hornin, humusu, půdní ydov, půdního vzduchu, kořenů,
semen živých rostlin a drobných půdních živočichů.
Humus je nejúrodnější část půdy, která vznikla rozpadem odumřelých
rostlin a těl mrtvých živočichů.
Svrchní vrstvu půdy lidé obdělávají a pěstují na ní yniltsor. Obdělávaná
vrstva půdy se nazývá ornice.
Půda na území České republiky je rozdílná. Liší se složením, barvou a hlavně
úrodností. Někde je půda ándorú, bohatá na humus, a proto se na ní pěstují
rostliny náročné na živiny, např. řepa cukrovka zelenina, …
Jinde je půda chudší a pěstují se na ní rostliny méně náročné na živiny, např.
brambory, oves, …
Nejméně úrodné půdy najdeme v hcánitakrohap a ve vrchovinách a jsou na
nich louky a pastviny. Na nich se chová skot a ecvo.
Rozlišujeme tři základní yhurd půd:
- hlinitou = nejúrodnější
- písčitou = méně úrodná
- jílovitou = nejméně úrodná
Typy půd:
- černozem – bohatá na yniviž, s velkým obsahem humusu – nížiny
- hnědozem – méně bohatá na živiny – ynivor
- šedozem – nejméně bohatá an živiny – lesy, pastviny, louky

Půdy písčité, hlinité, jílovité
Pracovní list:
1. Podtrhni, co je přirozenou součástí půdy:

humus

jíl

plechovky

písek

rašelina

nedopalky
zbytky rostlin a živočichů

voda
papír

drobné kamínky

igelitové obaly
vzduch
sklo
2. Rozlišujeme tři druhy půdy (spoj čarou, co k sobě patří):
Hlinitá půda

- obsahuje hodně těžkou hlínu,
které se říká jíl, je hutná a zadržuje vodu

Písčitá půda

- je nejúrodnější, obsahuje dostatek humusu
a snadno se obdělává

Jílovitá půda

- má málo živin, snadno propouští vodu,
po hnojení z ní voda živiny vyplaví
3. Spoj čarou, co k sobě patří:
Půdu obděláváme

déšť a zálivka

Živiny získává

kypřením, oráním, rytím

Vláhu jí dává
4. Půdu hnojíme (spoj, co k sobě patří):

hnojením

hnůj

je moč domácích zvířat

močůvka

je směs zetlelé trávy, listí, trusu a zbytků

kompost

je směs výkalů domácích zvířat a slámy

