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Pracovní list
1) Plodiny rozděl podle kategorií do tabulky:

třtina, fazole, vinná réva, ječmen kakao, vanilka, mango, vojtěška, čaj, len, proso, bavlna,
palma olejná, kaučuk, maniok, jetel, cukrovka, podzemnice olejná, juta, rýže, kukuřice,
lilek, brambory, sója, zázvor, rajčata, batáty
pozor: některé plodiny můžeme zařadit do více kategorií
Typ plodiny
Plodiny
Potraviny
obilniny
hlíznaté
luštěniny
ovoce a zelenina
Technické
olejniny
textilní
na cukr
ostatní
Pochutiny
na nápoje
koření
Pícniny

2) U tří olejnin, které se podílejí nejvíce na světové produkci oleje urči oblasti produkce
a hlavní producenty.
3) Oblasti s živočišnou výrobou roztřiď podle specializace:
východní Čína, Austrálie, Benelux, pampy Argentiny, JZ Asie, Německo, severní
Francie, prérie USA, Indie, Skotsko, alpské země, SV pobřeží USA
specializace
oblasti
intenzivní chov skotu na mléko a drůbeže
intenzivní chov vepřů a skotu na mléko
intenzivní chov vepřů na maso a drůbeže
intenzivní chov skotu na mléko
extenzivní chov ovcí
extenzivní chov skotu na maso a ovcí
extenzivní chov skotu na maso
extenzivní chov ovcí a koz
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Pracovní list – řešení:
1)
Typ plodiny
Potraviny
obilniny
hlíznaté
luštěniny
ovoce a zelenina
Technické
olejniny
textilní
na cukr
ostatní
Pochutiny
na nápoje
koření
Pícniny

Plodiny
rýže, kukuřice, proso, ječmen
brambory, maniok, batáty
fazole
vinná réva, mango, rajčata, lilek,
palma olejná, podzemnice olejná, sója, len,
len, bavlna, juta,
třtina, cukrovka,
vinná réva, ječmen, kaučuk
kakao, čaj
vanilka, zázvor
vojtěška, jetel

2) Palma olejná: Indonésie, Malajsie, západní Afrika

Sója: USA, Brazílie, Argentina, Čína
Řepka: Čína, Indie, Kanada, Evropa

3)
specializace
intenzivní chov skotu na mléko a drůbeže
intenzivní chov vepřů a skotu na mléko
intenzivní chov vepřů na maso a drůbeže
intenzivní chov skotu na mléko
extenzivní chov ovcí
extenzivní chov skotu na maso a ovcí
extenzivní chov skotu na maso
extenzivní chov ovcí a koz

oblasti
Benelux, severní Francie, SV pobřeží USA
Německo
východní Čína
alpské země
Austrálie, Skotsko
Austrálie, pampy Argentiny
pampy Argentiny, prérie USA
JZ Asie

