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Ogrodnictwo zrównoważone.
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.3115.21

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

Katarzyna Adamczewska-Sowińska

Pozostali prowadzący Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Adam Szewczuk, Marta Czaplicka-Pędzich,
Ireneusz Sosna

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego – ekologiczne podstawy, uregulowania prawne,
rejonizacja produkcji ogrodniczej, ocena warunków środowiska, zmianowanie, dobór odmian.
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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 posiada pogłębioną wiedzę na temat
zrównoważonej produkcji warzywniczej i sadowniczej,
możliwości sterowania plonowaniem warzyw i roślin
sadowniczych oraz wpływu uprawy zrównoważonej
na ich wartość biologiczną

OG_P7S_ WG01, OG_P7S_
WG03

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student posiada umiejętność wyszukiwania i analizy
informacji w celu sporządzenia wykonawczego
i eksploatacyjnego opracowania z zakresu
ogrodnictwa zrównoważonego. Umie zorganizować
produkcję ogrodniczą tak, aby nie obciążała
środowiska rolniczego i otoczenia.

OG_P7S_UW01,
OG_P7S_UW06

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność łączenia działalności
produkcyjnej z ochroną zasobów środowiska.
Organizuje i uczestniczy w pracy zespołowej, również
jako lider. Rozwiązuje problemy związane
z planowaniem produkcji ogrodniczej.

OG_P7S_KO05,
OG_P7S_KR06

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 5

Konsultacje 2

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
52

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 – 3. Zasady ogrodnictwa zrównoważonego. Uregulowania prawne dotyczące
prowadzenia upraw        metodą ekologiczną. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.    
                              3 godz.

4 - 5. Wpływ czynników środowiska oraz czynników agrotechnicznych na wielkość
i jakość plonu warzyw. Rejonizacja produkcji warzywniczej.                                    
                                  2 godz.

6 - 7. Ogólne zasady prowadzenia uprawy warzyw w systemie ekologicznym          
     2 godz.

8.-10. Ekologiczne podstawy sadownictwa. Fizjologia roślin drzewiastych –
regulacje endogenne i środowiskowe wzrostu i owocowania.                                  
                                       3 godz.

11.-12. Sterowanie kwitnieniem, owocowaniem i dojrzewaniem. Sterowanie
wzrostem plonowania roślin.                                                                                    
                                            2 godz.

13.-15. Zasady planowania nasadzeń sadowniczych zgodnie z zasadami
ogrodnictwa zrównoważonego.                                                                                
               3 godz.

 

Wykład

2.

1 – 4. Wstęp do realizacji projektów uprawy warzyw w systemie ekologicznym i
integrowanym. Określenie warunków przyrodniczych i siedliskowych miejsca
planowanej realizacji projektu. Dobór gatunków i odmian, układanie zmianowania.
                                                 4 godz.

5 – 7. Realizacja projektów uprawy warzyw w systemie ekologicznym i
integrowanym. Planowanie zabiegów agrotechnicznych.                                          
                                    3 godz.

8. Wstęp do realizacji projektu założenia nasadzenia sadowniczego w systemie
integrowanym.                                                                                                          
              1 godz.

9.-11. Ocena warunków siedliskowych pod nasadzenie sadownicze realizowane
zgodnie z zasadami integrowanej produkcji                                                              
                             3 godz.

12.-13. Zasady planowania nasadzenia sadowniczego: podział na kwatery, dobór
odmian, zapylaczy, podkładek                                                                                  
            2 godz.

14.-15. Przygotowanie stanowiska pod nasadzenie sadownicze.                        2
godz.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Udział
w dyskusji 50%

Wymagania wstępne
Botanika, Fizjologia Roślin, Warzywnictwo, Sadownictwo, Ogólna Uprawa Roli i Roślin, Entomologia, Fitopatologia

Literatura
Obowiązkowa

Dobrzański A., 1999.Ochrona warzyw przed chwastami. PWRiL Warszawa1.
Kołota E., Orłowski M., Biesiada A., 2007. Warzywnictwo, Wyd. UP we Wrocławiu2.
Siebeneicher G.E., 1997. Podręcznik Rolnictwa Ekologicznego. PWN Warszawa3.
Pieniążek S.A., 2000. Sadownictwo, PWRiL Warszawa4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OG_P7S_KO05 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie ochrony
środowiska i przyrody

OG_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań
na rzecz przestrzegania tych zasad

OG_P7S_UW01
Absolwent potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować potrzebne informacje pochodzące z różnych źródeł
w celu ich twórczego wykorzystywania, m.in. do sporządzenia wykonawczego i eksploatacyjnego
opracowania z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego

OG_P7S_UW06 Absolwent potrafi potrafi prawidłowo określić oraz rozwiązać problemy związane z planowaniem i
realizacją produkcji ogrodniczej

OG_P7S_ WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu ogrodnictwa zrównoważonego

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


