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Sadownictwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.I10B.2243.20

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

Ireneusz Sosna

Pozostali prowadzący Ireneusz Sosna, Maria Licznar-Małańczuk

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy z zakresu: Podstawowe informacje na temat wartości odżywczej owoców, wymagań
przyrodniczych, sposobów rozmnażania, metod uprawy, nawożenia, prowadzenia drzew i  przechowywania
owoców. Omawiane są odmiany i podstawy produkcji najważniejszych gospodarczo gatunków roślin
sadowniczych.
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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
wiedzę z zakresu uprawy roślin sadowniczych i ich
wymagań przyrodniczych. Zna wartość odżywczą
owoców oraz rozumie ich ważną rolę w odżywianiu
człowieka.

RR_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne

W2 Potrafi rozpoznać najważniejsze odmiany jabłoni
na podstawie ich cech diagnostycznych. RR_P6S_WG05 Zaliczenie pisemne

W3
Posiada niezbędną wiedzę na temat proekologicznych
metod produkcji owoców oraz potrafi wyjaśnić ich
ważny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

RR_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

założyć i poprowadzić nowoczesne gospodarstwo
sadownicze, zajmujące się produkcją owoców z drzew
i roślin jagodowych (truskawka, porzeczka)
na bezpośrednie spożycie, dla przetwórstwa
i przechowalnictwa.

RR_P6S_UW04 Zaliczenie ustne

U2 wykonać 2 podstawowe zabiegi uszlachetniania drzew
owocowych.

RR_P6S_UU09,
RR_P6S_UW06 Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego dokształcania. RR_P6S_KO05 Zaliczenie ustne

K2
odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości
owoców deserowych i na potrzeby przetwórstwa oraz
wprowadzenie metod uprawy uwzględniających
ochronę środowiska naturalnego.

RR_P6S_KO05 Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1-2. Stan sadownictwa i wartość odżywcza owoców.

3-4. Przyrodnicze warunki rozwoju sadownictwa (omówienie warunków
klimatycznych i glebowych).

5. Zmęczenie gleby (przyczyny powstawania, objawy, zapobieganie, test
biologiczny).

6. Uprawa gl(sposoby uprawy gleby w rzędach i międzyrzędziach sadu lub
plantacji).

7. Nawożenie (sposoby określania potrzeb nawozowych roślin sadowniczych,
terminy stosowania
     nawozów).

8. Cięcie i formowanie drzew (wpływ cięcia na drzewa owocowe; terminy i rodzaje
cięcia).

9. Integrowana Produkcja Owoców (IPO): omówienie 6 zasad tej produkcji; typy
koron drzew

10. Nadzorowana ochrona sadu.

11-12. Przechowywanie owoców (wskaźniki określające dojrzałość zbiorczą jabłek;
najważniejsze pomieszczenia przechowalnicze – przechowalnia zwykła, chłodnia
zwykła, chłodnia KA i ULO).

13. Truskawka (zakładanie i prowadzenie plantacji).

14. Porzeczka (zakładanie i prowadzenie plantacji; organizacja zbioru porzeczek).

15. Uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe roślin sadowniczych.

Wykład
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2.

1-2. Podstawowe pojęcia z zakresu szkółkarstwa roślin sadowniczych.

3-4. Cykle produkcyjne podkładek generatywnych i wegetatywnych oraz drzewka
owocowego.

5-6.  Uszlachetnianie drzew owocowych - szczepienie i okulizacja. Praktyczna
nauka okulizacji.

7-8.  Podsumowanie wiedzy ze szkółkarstwa.

9-10. Podstawowe pojęcia z zakresu pomologii drzew ziarnkowych. Cechy
gospodarcze drzew

         i owoców jabłoni. Zapoznanie się z cechami diagnostycznymi jabłek.

11-14. Opis według cech diagnostycznych oraz próby smakowe 12 odmian jabłoni.

15-16. Pomologia gruszy - wybór i charakterystyka odmian do nasadzeń
produkcyjnych i amatorskich.

17-18. Praktyczne rozpoznawanie 12 odmian jabłoni, podsumowanie zdobytej
wiedzy.

19-20. Pomologia drzew pestkowych - wybór i charakterystyka odmian do
nasadzeń produkcyjnych

           i amatorskich. 

21-22. Pomologia roślin jagodowych - wybór i charakterystyka odmian do
nasadzeń   

           produkcyjnych i amatorskich.

23-24. Program ochrony jabłoni przed parchem. Metody chemiczne, biologiczne i
mechaniczne  

           ograniczające populację grzyba Venturia inaequalis.

25-26. Hodowla odmian o genetycznej odporności na parcha jabłoni.

27-28. Choroby fizjologiczne i grzybowe występujące w przechowalnictwie jabłek.

29-30. Podsumowanie wiedzy z zakresu ochrony drzew owocowych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, rozpoznawanie 12 odmian jabłoni wg ich cech diagnostycznych

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne 50%

Wymagania wstępne
Botanika; Gleboznawstwo; Fizjologia Roślin
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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_UU09 Absolwent potrafi planować ścieżkę własnego rozwoju naukowego i zawodowego, rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy związanej z wykonywanym zawodem

RR_P6S_UW04 Absolwent potrafi podejmować działania z zastosowaniem odpowiednich technik, metod i technologii w
celu rozwiązania problemów w produkcji rolniczej

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

RR_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu genetyki, hodowli odmian oraz
znaczenia materiału siewnego i funkcjonowania produkcji nasiennej

RR_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia modeli proekologicznych metod produkcji i ich znaczenie

RR_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych, potrzeb
pokarmowych, technik i technologii uprawy roślin oraz określania ich oddziaływania na jakość plonów i
surowców roślinnych,


