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Ogrodnictwo precyzyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ogrodnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOGS.MI2B.3116.21

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

Jan Krężel, Piotr Chohura

Pozostali prowadzący Jan Krężel, Piotr Chohura

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i agrotechnicznymi
stosowanymi w uprawie roślin ogrodniczych. Szczególny nacisk zostanie położony na automatyzację procesów
pomiarowych parametrów środowiska i wzrostu roślin oraz wykorzystanie tych danych do poprawy
produktywności i jakości produktów ogrodniczych w uprawach polowych i pod osłonami.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie potrzebę nabywania
teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu
technologii produkcji ogrodniczej: sadownictwa,
warzywnictwa, roślin leczniczych, roślin ozdobnych,
szkółkarstwa, uprawy grzybów. Nabywa wiedzę
na temat technicznych aspektów produkcji ogrodniczej
i kształtowania terenów zieleni

OG_P7S_ WG03 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Nabywa umiejętność określania konieczności
wykonania zabiegów ochrony roślin w uprawach
ogrodniczych oraz doboru środków i metod ich
prowadzenia. Potrafi dokonać krytycznej analizy
sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego
pod względem zastosowanych procesów
technologicznych i rozwiązań technicznych

OG_P7S_UK10,
OG_P7S_UO11,
OG_P7S_UW04

Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość ważności dokształcania
i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii
w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się
przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności
uzyskanych w trakcie studiów, potrafi prawidłowo
określić oraz rozwiązać problemy związane
z planowaniem i realizacją.

OG_P7S_KK01,
OG_P7S_KO04

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 25

Konsultacje 20

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Definicje i systemy gospodarowania w ogrodnictwie.
2. Składowe systemu precyzyjnego ogrodnictwa.
3. Pozyskiwanie informacji, ich interpretacja i wykorzystanie w polowej produkcji
warzyw (przy ocenie powierzchni upraw, siewie nasion, produkcji rozsad, rodzaju
gleby, stanu odżywienia, zachwaszczenia, zdrowotności, nawadniania, plonowania
4. Pozyskiwanie informacji, ich interpretacja i wykorzystanie w szklarniowej
produkcji roślin  (sterowanie klimatem w szklarni, składem gazowym powietrza,
światłem, nawadnianiem i składem pożywki i jej dezynfekcją, ochrona roślin).
5. Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w przechowalnictwie produktów
ogrodniczych.

Wykład

2.

1. Projekt porównania nawożenia precyzyjnego z tradycyjnym.

2. Projekt nawadniania z elementami automatyzacji.

3. Ocena wybarwienia roślin (odżywienia) i powierzchni asymilacyjnej.

4. Wyjazd – Nowoczesne technologie w produkcji szklarniowej.

5. Wyjazd – Nowoczesne technologie w przechowalnictwie i pakowaniu produktów
ogrodniczych.

6. Wyjazd - Nowoczesne technologie w produkcji polowej.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Prezentacja 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach 50%

Literatura
Obowiązkowa

Dominik A.,2010. Systemy rolnictwa precyzyjnego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddz.Radom. pp21.1.
Zimny L., 2007. Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophisica, 10 (2): 507-518.2.
Doruchowski G.,2008. Postęp i nowe koncepce w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9 (107): 19-31.3.

Dodatkowa

Hołownicki R., 2008. Analiza możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w ogrodnictwie na podstawie dostepnych1.
rozwiązań i stanu prac badawczo- rozwojowych. Inst. Sad. i Kwia. w Skierniewicach.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OG_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu nowych technologii w
ogrodnictwie, zasięgania opinii ekspertów

OG_P7S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, szczególnie w zakresie
planowania i realizacji zadań związanych z produkcją ogrodniczą

OG_P7S_UK10 Absolwent potrafi przygotowywać pisemne opracowanie naukowe z zakresu ogrodnictwa oraz publicznie
je zaprezentować

OG_P7S_UO11 Absolwent potrafi kierować pracą zespołu, współdziałać i pracować w grupie, podejmować
odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania

OG_P7S_UW04 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań stosowanych podczas
planowania, produkcji i realizacji ogrodniczej oraz je oceniać

OG_P7S_ WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące współczesnych trendów w
światowym ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie
ogrodnictwa


