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Nowoczesna uprawa roślin jagodowych
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.3120.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Ewelina Gudarowska

Pozostali prowadzący Ewelina Gudarowska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami uprawy roślin jagodowych

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu doboru: materiału szkółkarskiego, odmiany i technologii uprawy do warunków
sterowanej produkcji owoców jagodowych
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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 unowocześnienia
produkcji roślin jagodowych w Polsce OG_P7S_ WG08

Zaliczenie ustne, Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

W2 Student zna i rozumie najnowsze technologie
produkcji truskawki, malin, porzeczki i borówki OG_P7S_ WG03

Zaliczenie ustne, Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zaplanować nowoczesną uprawę roślin
jagodowych w gruncie i pod osłonami OG_P7S_UU12

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów podnosić swoje umiejętności
i poszerzać swoją wiedzę w zakresie nowych
technologii w uprawie roślin jagodowych

OG_P7S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1-2  Produkcja owoców jagodowych na świecie i w Polsce. Kierunki rozwoju .

Gatunki perspektywiczne: haskap, mini kiwi, owoce goji

3-4. Nowe technologie produkcji materiału szkółkarskiego truskawki i maliny

        Rozmnażanie borówki in vitro

5-6. Uprawa truskawki na podwyższonych zagonach w gruncie i w tunelu

7-8. Uprawa truskawki pod daszkami

9-10.Uprawa maliny pod osłonami

11-12. Uprawa borówki w tunelu

13-14. Szpalerowa uprawa porzeczki

15. Perspektywy uprawy roślin jagodowych pod osłonami- podsumowanie

Wykład

2.

1-2. Omówienie celów i zasad projektowania nowoczesnej uprawy jagodowych

3-4.  Nowe odmiany roślin jagodowych – wybór odmian do projektu

5-6. Projekty uprawy truskawki: na podwyższonych zagonach,  pod daszkami, w
tunelu

7-8. Projekt uprawy maliny pod osłonami w zależności od rodzaju sadzonki

9-10. Projekt uprawy jagody kamczackiej w gruncie

11-12. Projekt plantacji aktinidii ostrolistnej

13-14. Projekt gospodarstwa produkującego owoce goji i żurawiny

15. Analiza SWOT produkcji owoców jagodowych

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 60%

Dodatkowy opis

Praca indywidualna lub w 2-osobowych zespołach 

Wymagania wstępne
szkółkarstwo, sadownictwo, nawożenie roślin ogrodniczych, 
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Literatura
Obowiązkowa

1. Werner T., Podymniak M.,2012. Uprawa truskawek w podłożach inertnych. Hortus media1.
2. Danek J.,2014. Uprawa maliny i jeżyny. Hortpress2.
3. Czasopisma: Jagodnik i Pod osłonami3.

Dodatkowa

Aktualne Programy Ochrony Roślin Sadowniczych,1.
Aktualne Metodyki Integrowanej Produkcji dla gatunków sadowniczych2.
Czasopisma: Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, Truskawka, malina, jagody3.
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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_UU12
Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować ścieżkę własnego 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 inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób

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

OG_P7S_ WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu planowania i realizacji produkcji
ogrodniczej, w obszarze gatunków i technologii powszechnie nie stosowanych w praktyce, mających
charakter perspektywiczny


