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Rośliny ozdobne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
medycyna roślin

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPMRS.I4B.2218.21

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

Przemysław Bąbelewski

Pozostali prowadzący Przemysław Bąbelewski

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznać z wybranymi gatunkami roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami; ich wymaganiami
i uprawą.
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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 wymagania siedliskowe,
czynniki wpływające na jakość roślin ozdobnych i ich
wzajemne interakcje, ma wiedzę o bioróżnorodności
środowiska przyrodniczego. Kojarzy i opisuje
nowoczesne technologie uprawy roślin ozdobnych,
zasady rozmnażania roślin ozdobnych, rozpoznaje
podstawowe gatunki roślin ozdobnych

MR_P6S_WG06,
MR_P6S_WG09

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wymieniać czynniki decydujące o wzroście
i rozwoju roślin ozdobnych. Dobiera nowoczesne
sposoby zapewniania odpowiednich warunków upraw.,
Potrafi w podstawowym zakresie określić wymagania
ważniejszych gatunków roślin ozdobnych i zaplanować
technologię ich uprawy.

MR_P6S_UK12,
MR_P6S_UW02,
MR_P6S_UW05

Prezentacja, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do organizowania i rekomendacji
produkcji roślin ozdobnych, uwzględniając sposoby
uprawy wywierające najmniejszy wpływ
na środowisko. Przestrzega zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów
uprawowych. Docenia znaczenie nieustannego
poszerzania wiedzy i umiejętności.

MR_P6S_KK01,
MR_P6S_KR05 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Rodzaje produkcji roślin ozdobnych. Okresowość produkcji i czas trwania cyklu
uprawy.
Charakterystyka, wymagania  i  technologie uprawy gerbery.
Charakterystyka, wymagania  i  metody uprawy chryzantem.
Charakterystyka, wymagania  i uprawa róż. Nowoczesne technologie uprawy róż.
Charakterystyka, wymagania  i uprawa goździków szklarniowych.
Charakterystyka, wymagania  i uprawa anturium .
Charakterystyka, wymagania  i uprawa alstremerii i gloriozy.
Charakterystyka, wymagania  i uprawa frezji i zwartnicy.
 

Wykład

2.

1.    Rozmnażanie,  wymagania  i uprawa roślin: cebulowych,  bulwiastych i
kłączowych.

2.    Rozmnażanie przez sadzonki pędowe, liściowe i korzeniowe i inne sposoby
rozmnażanie wegetatywnego.

3.    Charakterystyka, rozmnażanie  i zastosowanie cebulowych,  bulwiastych i
kłączowych roślin ozdobnych.

4.    Charakterystyka i uprawa roślin jednorocznych. Rozpoznawanie  gatunków
roślin wysiewanych wprost do gruntu  i uprawianych z rozsady. Zastosowanie
roślin tej grupy.

5.    Charakterystyka i uprawa roślin dwuletnich, rozpoznawanie gatunków.

6.    Ogólna charakterystyka bylin ich wymagania. Przegląd  i rozpoznawanie
gatunków bylin kwitnących wiosną, latem i jesienią. Zastosowanie bylin w
zależności od miejsca uprawy – dobór gatunków roślin.

7.    Rośliny wieloletnie niezimujące w gruncie: wymagania, schemat uprawy,
przegląd gatunków roślin. Rozpoznawanie gatunków i ich dobór do pojemników na
balkony  i tarasy.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 70%

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu botaniki, fizjologii i nawożenia roślin
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

MR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

MR_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki wdrażania metod ochrony roślin przed agrofagami oraz wymaganie tego od innych

MR_P6S_UK12 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, realizować własne
uczenie się przez całe życie

MR_P6S_UW02
Absolwent potrafi korzystać z metod i technik diagnostycznych jak również metod aplikacji preparatów i
środków ochrony roślin w celu rozwiązania problemów związanych z ochroną upraw rolniczych,
ogrodniczych i roślin w naturalnych ekosystemach

MR_P6S_UW05 Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy z zakresu medycyny roślin korzystając przy tym z
właściwych źródeł i odpowiednio dobierać informacje oraz krytycznie je analizować

MR_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące bioróżnorodności środowiska
przyrodniczego, jego kształtowaniu i ochronie przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i
biotycznymi

MR_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące wymagań siedliskowych oraz
technik i technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych


