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Warzywnictwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.I10B.2663.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Piotr Chohura

Pozostali prowadzący Piotr Chohura, Jan Krężel

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie podstawowych informacji na temat biologii, wartości odżywczej warzyw, metod rozmnażania,
wymagań przyrodniczych, nawożenia, zwalczania chwastów, ochrony przed chorobami i szkodnikami, metod
uprawy i zbioru , traktowania pozbiorczego.



2 / 5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student nabywa teoretyczne i praktyczne wiadomości
związane z biologią , wymaganiami glebowymi
i klimatycznymi, zasadami nawadniania , nawożenia
i uprawy poszczególnych gatunków warzyw polowych
i pod osłonami. Wyjaśnia wpływ czynników
mikroklimatycznych na roślinę uprawną , ocenia stan
zagrożenia upraw przez choroby , szkodniki i chwasty.

RR_P6S_WG03,
RR_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student nabywa umiejętności wyboru odmiany
dostosowanej do obranego celu produkcji oraz
skutecznych metod ochrony roślin. Student potrafi
określać optymalny termin zbioru, sposób traktowania
pozbiorczego warzyw. Potrafi opracować kartę
technologiczną ważniejszych gospodarczo gatunków
warzyw na zbiór w różnych porach roku.

RR_P6S_UW05,
RR_P6S_UW06

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student wykazuje zrozumienie wpływu warunków
siedliska na wzrost i rozwój roślin. Potrafi kształtować
elementy mikroklimatu w uprawie pod osłonami
i w polu z uwzględnieniem wymagań roślin, ochrony
środowiska naturalnego i utrzymania żyzności gleby.

RR_P6S_KO05,
RR_P6S_KR06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 18

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

 

1. Znaczenie warzyw w odżywianiu . Stan warzywnictwa w Polsce im perspektywy
jego

rozwoju                                                                                                                      
                                                                1 godz.

2. Warunki przyrodnicze i ekonomiczne uprawy warzyw (temperatura, światło,
opady,

gleba , wiatr, dwutlenek węgla)                                                                                
                                                       2 godz.

3. Rejonizacja produkcji warzywniczej w Polsce                                                        
                                                                    1 godz.

4. Nawożenie organiczne i mineralne warzyw                                                          
                                                      1 godz.

5. Uprawa warzyw z siewu, przygotowanie nasion do siewu, metody i terminy
siewu                                  1 godz.

6. Metody przyspieszania zbioru w polowej uprawie warzyw                                    
                                             2 godz.

7. Zbiór i przechowywanie warzyw                         

Wykład

2.

 

1. Biologia i systematyka ważniejszych gospodarczo warzyw (cebulowych,
kapustnych, selerowatych, psiankowatych, dyniowatych, astrowatych,
komosowatych rdestowatych)                                                                                  
6 godz.

2. Odmianoznawstwo roślin warzywnych                                                                  
                                                       1 godz.

3. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw                                                            
                                               2 godz.

4. Rozmnażanie wegetatywne i generatywne warzyw                                              
                                                 2 godz.

5. Produkcja, sadzenie i pielęgnacja rozsady warzyw                                                
                                                  2 godz.

6. Nawożenie roślin warzywniczych                                                                          
                                                          2 godz.

7. Ochrona Roślin warzywnych przed chwastami                                                      
                                                    1 godz.

8. Ochrona roślin warzywnych przed chorobami                                                      
                                                     1 godz.

9. Ochrona Roślin warzywnych przed szkodnikami                                                  
                                                     1 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na
zajęciach 70%

Wymagania wstępne
Botanika, Uprawa roślin, Gleboznawstwo

Literatura
Obowiązkowa

Kołota E ,Orłowski M., Biesiada A. 2007. Warzywnictwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.1.
Knaflewski M./ praca zbiorowa / 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWR i L Poznań.2.
Knaflewski M.(praca zbiorowa)2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach .PWR i L Poznań.3.
Orłowski M. Polowa uprawa warzyw. 2000. Szzcecin4.

Dodatkowa

Czasopisma branżowe: Hasło ogrodnicze, Warzywa1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, prowadzenia przedsiębiorstwa
związanego z produkcją rolniczą

RR_P6S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki stosowania narzędzi związanych z produkcją rolniczą oraz wymagania tego od innych

RR_P6S_UW05
Absolwent potrafi opracować dokumentację na temat zadania, projektu inżynierskiego, przy
wykorzystaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz zaprezentować sposób jego
rozwiązania przy pomocy zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

RR_P6S_UW06 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment, interpretować uzyskany wynik i wyciągać
wnioski (inżynierski)

RR_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu fizjologii roślin obejmujące
mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i
dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach

RR_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące fizycznych procesów
zachodzących w biosferze, niezbędne do zrozumienia zjawisk występujących w produkcji rolniczej i jej
otoczeniu


