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3. U – Květinářství

 ÚKOLY PRO OBDOBÍ - 19. - 22. 1.:

1. Zopakujte si témata:

o Skleníkové květiny k řezu

– význam a použití

– sklizeň a uchovatelnost

– doba, způsob sklizně a sklizňová zralost

– ošetření sklizených květů, třídění a balení

– skladování a přeprava

2. Vypracujte přiložený PRACOVNÍ LIST (na stránce č. 2) a pošlete na:

aholik@zahradnickaskola.cz, nejpozději v pátek 22. 1.

 Při opakování používejte:
1) zápisy ve svých sešitech
2) učební texty na webu školy
3) učebnice pro SŠ nebo SOU (Květinářství)
4) internetové zdroje
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Kve - III.U         PRACOVNÍ LIST 4           jméno a příjmení:
1) Vysvětlete, co to je uchovatelnost řezaných květin a jaké faktory ji ovlivňují:

2) Jaká je optimální doba sklizně a jaké jsou způsoby sklizně řezaných květin?

3) Vysvětlete, co to je sklizňová zralost řezaných květin?

4) V jakých podmínkách a jak dlouho se mohou skladovat řezané květiny?

5) Čím se vyznačují řezané květiny s jednou sklizní a jaké rody sem patří?

6) Čím se vyznačují řezané květiny s opakovanou sklizní a jaké rody sem patří?

7) Vyberte rody řezaných květin, které mají správnou sklizňovou zralost ve stádiu vybarveného poupěte:

a) Alstroemeria     b) Cymbidium           c) Anthurium                d) Freesia            e) Rosa       f) Strelitzia    
g) Dianthus               h) Zantedeschia       i) Chrysanthemum       j) Gerbera         k) Tulipa         l) Dendrobium
8) Vyberte rody řezaných květin, které jsou fotoperiodicky citlivé: 

a) Alstroemeria     b) Cymbidium          c) Anthurium      d) Freesia      e) Rosa       f) Strelitzia    g) Eucharis       
h) Zantedeschia        i) Chrysanthemum     j) Gerbera          k) Lilium         l) Tulipa  m) Dianthus     n) Gloriosa
9) Vyberte rody řezaných květin, které se musí skladovat při teplotě 10 až 13°C:

a) Alstroemeria        b) Cymbidium           c) Anthurium                 d) Freesia            e) Rosa       f) Strelitzia      
g) Dianthus                h) Zantedeschia        i) Chrysanthemum         j) Gerbera          k) Tulipa         l) Dendrobium


