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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och analysera behovet av förvaltande av naturresurser i relation till hållbar odling
av olika hortikulturella grödor i ett naturvårdbiologiskt perspektiv.
2. utvärdera hortikulturella odlingsmetoder som ger förutsättningar för husdjurs välfärd och
livsmedelssäkerhet, samtidigt som miljön skyddas.
3. föreslå åtgärder inom hortikulturell odling som bevarar den biologiska mångfalden.
4. kommunicera betydelsen av hållbara hortikulturella odlingar ur ett naturvårdsbiologiskt
perspektiv till olika målgrupper.
5. Diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av tillämpningar av hållbara
odlingstekniker.

Kursens innehåll Olika typer av odlingsmetoder
- Ekologisk odling
- Integrerad odling
- Konventionell odling
- Icke-intensiv odling
 
Tekniker och faktorer som stimulerar hållbar trädgårdsproduktion
- Strukturella faktorer: kantzoner, skogsöar i odlingslandskapet
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- Skyddande av fauna och hållbar skadedjurskontroll
- Hållbara odlingstekniker
- Växtförökning och hållbar växtförädling: evolutionära principer, förädling av önskvärda
egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv, bevarande av genetiska resurser, ekonomisk
hållbarhet i växtförädling
-Odling av olika grödor
 
Olika odlingsteknikers påverkan på biodiversitet, på land, i jord och i akvatiska miljöer, samt
på vattenhushållning.
 
Kommunikation om hur man skapar en hållbar livsmiljö.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, exkursioner och workshops. Deltagande i seminarier, exkursioner
och workshops är obligatoriskt.

Förkunskaper Filosofie kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap, agrikultur eller motsvarande

Examinationsform Individuella skriftliga och muntliga examinationer.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För den student som underkänts vid eller ej nyttjat ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna
hänvisas till studiehandledningen. Obligatoriska moment är examinerande delar av kursen.
Undervisningsspråk är engelska.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Teori 6 hp Betyg: MV

0020   Obligatoriska moment 4,5 hp Betyg: MV

0030   Projektarbete 4,5 hp Betyg: MV


