Vzdelávací program UTV na SPU v Nitre

2016/17

Názov vzdelávacieho programu

Záhradníctvo

Stredisko
Fakulta SPU v Nitre
Ročník

Nitra
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
1.
Zimný semester

Dátum

Názov témy
Zelenina cenný zdroj antioxidantov
Ovocinárstvo
Vinohradníctvo
Kvetinárstvo
Pestovanie plodových zelenín
Choroby a ochrana záhradníckych rastlín
Úvod do koreninových a aromatických rastlín

Forma ukončenia

skúška
Letný semester

Dátum

Názov témy
Škodcovia a ochrana zelenín
Vinohradníctvo II. časť
Rýchlenie zelenín
Hnojenie a výživa záhradníckych plodín
Pestovanie hlúbovej zeleniny
Ovocinárstvo II. časť
Záhrady pri rodinných domoch

Forma ukončenia

skúška
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2.
Zimný semester

Dátum

Názov témy
Mulčovanie a nakrývanie v zeleninárskej výrobe;
systémy dopestovania sadby zeleniny
Vinárstvo – zber, spracovanie hrozna, základy výroby
vína
Interiérové kvetinárstvo
Škodcovia a ochrana ovocných rastlín
Záhradnícka dendrológia
Rez a tvarovanie ovocných rastlín 1. (teoretická časť)
Pestovanie cibuľovej a trvácej zeleniny

Forma ukončenia

skúška
Letný semester

Dátum

Názov témy

Lektor

Pestovanie koreňovej a listovej zeleniny
Okrasné záhradky
Rez viniča hroznorodého (praktická časť)
Rez a tvarovanie ovocných rastlín 2. (praktická časť)
Rozmnožovanie ovocných rastlín 1. časť
Koreninové a aromatické rastliny 1. časť
Výberová prednáška

Forma ukončenia

skúška
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3.
Zimný semester

Dátum

Názov témy

Lektor

Vinohradníctvo – ochrana viniča hroznorodého,
integrované a ekologické pestovanie viniča h.
Špeciálne vinárstvo – choroby a chyby vína,
hodnotenie kvality vína
Integrované a ekologické pestovanie zeleniny
Pestovanie húb
Skladovanie ovocia a zeleniny
Kvetinárstvo – aranžovanie, rezané kvety
Okrasné záhrady

Letný semester
Dátum

Názov témy
Menej známe ovocné druhy, drobné ovocie
Rozmnožovanie ovocných rastlín 2. časť
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny 2. časť
Spracovanie ovocia a zeleniny
Ochrana ovocných rastlín a zeleniny proti chorobám
Výberová prednáška
Záverečné zhodnotenie štúdia

Forma ukončenia - obhajoba záverečných prác

Lektor

