Přírodní společenstvo - POLE
1. Spoj šipkami správné výrazy:
ječmen setý
vlčí mák
řepa krmná
Hospodářské rostliny

oves setý
kopretina bílá

Plevele

kukuřice setá
smetanka lékařská
lilek brambor
pšenice setá

2. K hospodářským plodinám napiš jejich názvy:

pšenice setá

oves setý

ječmen setý

kukuřice setá

řepa krmná

lilek brambor

Nápověda: lilek brambor, oves setý, kukuřice setá, pšenice setá, řepa krmná, ječmen
setý

3. Podtrhni správnou možnost:
stonek se nazývá stéblo
Pšenice setá

jsem vysoká 150-300 cm
pěstuji se pro kořen

květenství se nazývá klas
je využíván k výrobě lihu

Lilek brambor

bulva má načervenalou barvu

4. V rámečku vyznač správnou odpověď:
Ječmen je obilnina.

Ano

Ne

Plodem pšenice je obilka.

Ano

Ne

Oves má stonek vysoký až 3 metry.

Ano

Ne

Kukuřice je robustní jednoletá rostlina.

Ano

Ne

Plody bramboru jsou kulaté, zelené bobule.

Ano

Ne

5. Pozorně si přečti charakteristiky rostlin a napiš jejich správné názvy:
Lilek brambor
Jsem vytrvalá rostlina 60-100 cm vysoká. Jsem bylina s bohatě větvenou
lodyhou. Moje plody jsou kulaté, zelené bobule. Patřím mezi hospodářské
plodiny, rostu na polích. Jsem významná potravina, která má pro člověka
velký význam. Jsem využívána také k výrobě škrobu a lihu i ke krmným
účelům pro hospodářská zvířata. Pocházím z Jižní Ameriky.
.

Ječmen setý
Jsem jednoletá až 100 cm vysoká obilnina. Můj stonek se nazývá stéblo a
květenství klas. Klasy mají vždy dlouhé osiny. Plody jsou obilky. Pěstuji se na
polích. Spolu s pšenicí jsem nejdéle pěstovanou a šlechtěnou obilninou.
Z mých obilek se vyrábí mouka, využívají se pro výrobu krup a sladu (základní
surovina pro výrobu piva). Jsem také výborné krmivo.

Řepa krmná
Jsem dvouletá bylina. V prvním roce vytvářím pouze tlustý kořen – bulvu
načervenalé barvy. Z bulvy v prvním roce vyrůstá přízemní růžice listů. Jsem
polní plodina. Sklízím se na podzim a sloužím jako potrava pro hospodářská
zvířata.
Nápověda: řepa krmná, lilek brambor, ječmen setý

