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NJIVA IN POLJE

• Užitne rastline in njihovi pridelki rastejo 
marsikje.

• Za svojo prehrano potrebujemo veliko časa, 
da naberemo dovolj rastlin in njenih 
pridelkov.

• Lažje je, če užitne rastline rastejo na enem 
mestu.

• Če se potrudimo, jih posejemo in zanje 
skrbimo, je manj možnosti, da ostanemo 
lačni.



• Ljudje potrebujmo hrano, hrano živalskega in 
rastlinskega izvora.

• Pred 10 000 leti in še več, je človek lovil hrano 
in nabiral rastline.

• Nato je začel gojit živali in rastline bližje 
domu.

• Začela sta se ŽIVINOREJA IN POLJEDELJSTVO.

• Na obdelanih tleh je posejal rastline, ki jih je 
uporabljal za hrano zase in za krmo domačih 
živali.



• Obdelano površino, kjer raste samo ena vrsta 
rastlin, imenujemo NJIVA.

• Njive so po navadi blizu skupaj in na njih 
lahko pridelujemo različne rastline.

• Taki večji obdelani površini pravimo, POLJE.

• Človek je s poljedelstvom močno spremenil 
videz pokrajine.



• Da bi neobdelane površine postale njiva, je 
treba veliko urediti.



• Rastline, ki jih pridelamo zemljo izčrpavajo.

• Ker pridelek poberemo, se snovi iz odmrlih 
rastlin ne morejo vrniti nazaj v zemljo.

• Naslednje leto bo zemlja slabša in pridelek 
manjši.

• Za to so v poljedelstvu uvedli 
KOLOBARJENJE.



• KOLOBARJENJE: polje se razdeli na dva dela, 
en del je bil posejan z žitom, drugi pa ne. 
Naslednje leto so obdelali drugi del polja, 
prvega pa opustili.



GNOJENJE

• Vse kar rastline potrebujejo za življenje in 
rast, dobijo iz okolja.

• Vodo in mineralne snovi črpajo s koreninami iz 
zemlje, ogljikov dioksid in kisik dobijo iz 
zraka, energijo pa jim daje sonce.

• Prst, ki vsebuje veliko mineralnih snovi, je 
RODOVITNA PRST.

• V prsti, v kateri primanjkuje mineralnih snovi, 
pa rastline rastejo počasneje.



• Mineralne snovi, ki jih rastline potrebujejo za 
rast, nastajajo z razkrajanjem ostankov in 
iztrebkov živali.

• Razkroj omogočajo številne drobne živali, 
bakterije, glive, ki živijo v prsti.

• Na njivi sproti ne nastaja dovolj mineralnih 
snovi, zato jih je potrebno dodajati.

• Zelo veliko mineralnih snovi vsebujeta naravni 
gnojili: HLEVSKI GNOJ in KOMPOST.





• Prsti pa lahko dodajamo mineralne snovi tudi 
z MINERALNIMI GNOJILI (umetna gnojila).

• Če je v prsti malo humusa, se ob deževju 
mineralne snovi iz mineralnih gnojil veliko 
hitreje sperejo kot iz naravnih gnojil.



POMANJKANJE MINERALNIH SNOVI VPLIVA NA 
RAST IN OBRODITEV RASTLIN!!



POLJSKI PRIDELKI
• Na tržnici opazimo veliko različnega sadja in 

zelenjave.

• Zraslo je na vrtu, sadovnjaku, v rastlinjaku ali 
polju.

• Vsem rastlinam, ki jih pridelujemo na njivah, 
pravimo POLJŠČINE.

• Gojimo jih za prehrano ljudi in za krmo za 
živali.

• Industrijske rastline (sladkorna pesa, lan, oljna 
repica) pa so surovina za industrijsko prehrano.





• Velik del polj je zasejan z žiti.

• To so rastline, pri katerih jemo zrna, ki 
vsebujejo veliko škroba.

• Najbolj pogosti pri nas (žita): pšenica in 
koruza, sejemo pa tudi ječmen, rž, proso, 
oves itd.



• Vzgajamo tudi druge kulturne rastline, ki niso 
prvotno zrasle na našem ozemlju.

• To so: glavnato zelje, cvetača, brokoli, 
koleraba, brstični ohrovt.

• V prehrani so pomembne tudi stročnice (poleg 
škroba vsebujejo veliko beljakovin).



PODZEMNI DELI RASTLIN
• Ko začne seme kaliti najprej zraste korenina, 

ki ne ozeleni.

• Ko rastlina raste, se povečujejo tako steblo in 
listi nad zemljo kot korenine pod zemljo.



ZGRADBA KORENINE



• Vse korenine se daljšajo na koncu, ki se 
imenuje KORENINSKI VRŠIČEK.

• Nad njim je površina korenine porasla s 
KORENINSKIMI LASKI.

• Skoznje prihaja voda z mineralnimi snovi v 
korenino.

• Na sredini korenine je ŽILA, po kateri potuje 
voda z mineralnimi snovmi v steblo in liste.





Korenina je del rastline, ki s koreninskimi laski 
črpa vodo z raztopljenimi mineralnimi snovmi.


