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1. 
Půda (vznik půdy – zvětrávání nerostů a hornin; pojem nerost/hornina, vývojové stupně vzniku 
půd; minerální podíl půd – kategorie dle velikosti; OMSK – sorpce, význam). 

2. 
Půdní druhy, vlastnosti půdy (klasifikační stupnice dle Nováka; význam půdní vody, půdního 
vzduchu a organického podílu půdy; chemické a biologické vlastnosti půdy). 
 

3. 
Meteorologie a klimatologie (definice pojmu meteorologie a klimatologie; význam pro 
zemědělství; meteorologické prvky – význam pro rostlinnou výrobu). 
 

4. 
Výživa a hnojení rostlin, statková hnojiva (makroprvky – zástupci, rozdělení; mineralizace živin, 
statková hnojiva – obecné znaky, význam; jednotlivé druhy statkových hnojiv – výroba, použití). 
 

5.  
Výživa a hnojení rostlin, průmyslová N hnojiva (význam N pro rostliny – důsledky nadbytku a 
nedostatku, nejlépe využitelné formy N pro rostliny, rozdělení N hnojiv, zástupci – vlastnosti, zásady 
použití). 
 6. 
Výživa a hnojení rostlin, průmyslová P, K a Ca hnojiva (význam P, K a Ca pro rostliny; zástupci P, 
K a Ca hnojiv – vlastnosti, zásady použití; význam Ca pro ovlivnění vlastností půd; zásady vápnění 
půd). 

7. 
Zpracování půdy – základní (hlavní směry ve zpracování půdy; charakteristika minimalizačních 
systémů; podmítka, orba – charakteristika, význam, hloubka zpracování půdy, termíny, nářadí). 
 

8. 
Zpracování půdy – předseťové (předseťová příprava půdy – význam; seťové lůžko; smykování, 
vláčení, kypření, válení – charakteristika, význam, hloubka zpracování půdy, termíny, nářadí). 

9. 
Setí a sázení (faktory ovlivňující termíny zakládání porostů; pozdní/předčasný výsev – důsledky; 
faktory ovlivňující hloubku setí a sázení; výsevek; osivo a sadba – charakteristika; úpravy osiva a 
sadby před setím a sázením). 

10. 
Sklizeň a posklizňové úpravy plodin (Sklizeň obilnin – hlavní produkt, vedlejší produkt, stupně 
zralosti, důvody ztrát, posklizňové úpravy; sklizeň luskovin – specifické faktory ovlivňující sklizeň, 
posklizňové úpravy; sklizeň brambor – stupně zralosti, požadavky na podmínky prostředí při 
skladování). 11. Polní zelenina 

12. 
Pěstování obilovin – pšenice, žito (význam, biologické vlastnosti, nároky, zařazení v osevním 
postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň). 

13. 
Pěstování obilovin – oves, ječmen (význam, biologické vlastnosti, nároky, zařazení v osevním 
postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň). 

14. 
Pěstování olejnin – řepka olejka, mák setý (pěstované druhy; řepka olejka a mák setý - význam, 
biologické vlastnosti, nároky, zařazení v osevním postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, 
sklizeň). 

15. 
Pěstování luskovin – hrách setý (pěstované druhy; agronomický význam luskovin; specifické 
vlastnosti ovlivňující sklizňové ztráty; hrách setý - význam, biologické vlastnosti, nároky, zařazení 
v osevním postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň). 

16. 
Pěstování okopanin – brambory (význam, biologické vlastnosti, nároky, zařazení v osevním 
postupu, výživa, příprava půdy, sázení, ošetřování, sklizeň, skladování). 

17. 
Pěstování okopanin – cukrovka a krmná řepa (morfologické rozdíly, význam, biologické vlastnosti, 
nároky, zařazení v osevním postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň). 

18. 
Pěstování jetelovin – vojtěška setá (pěstované druhy; vojtěška setá - význam, biologické 
vlastnosti, nároky, zařazení v osevním postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň) 

19. 
Pěstování přadných rostlin – len setý (pěstované druhy; len setý - význam, biologické vlastnosti, 
růstové fáze, nároky, zařazení v osevním postupu, výživa, příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň, 
rosení). 

20. Alternativní a ekologické plodiny 

 


