
1 / 7

Technologie produkcji roślinnej I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I4B.2546.20

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

Marcin Kozak, Marta Czaplicka-Pędzich

Pozostali prowadzący Marcin Kozak, Marta Czaplicka-Pędzich

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z wybranymi technologiami produkcji roślin warzywniczych i sadowniczych w nowoczesnych
systemach produkcji ogrodniczej. Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie produkcji warzyw i owoców,
w oparciu o aspekty dostępności owoców i warzyw na rynku, technologii przyspieszania i opóźniania zbioru,
wybranych metod agrotechnicznych, możliwości zaspokajania potrzeb rynkowych na produkty warzywnicze
i sadownicze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma wiedzę z zakresu systemów produkcji
ogrodniczej (sadowniczej i warzywniczej) oraz potrafi
ocenić oddziaływanie tych systemów na środowisko.
Posiada wiedzę dotyczącą wymagań siedliskowych
roślin jagodowych, drzew i krzewów owocowych oraz
warzyw, zna zasady agrotechniki w różnych
technologiach uprawy najważniejszych roślin
ogrodniczych. Zna najważniejsze zjawiska pogodowe
i ich wpływ na warunki produkcji owoców i warzyw.
Dodatkowo wykazuje znajomość zasad Dobrej Praktyki
w agrobiznesie oraz zna założenia zrównoważonego
rozwoju w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Zna
systemy produkcji oparte o najnowsze standardy
produkcji, zna zasady upraw integrowanych oraz
integrowanej ochrony.

AG_P6S_WG05,
AG_P6S_WG07,
AG_P6S_WG08,
AG_P6S_WK15,
AG_P6S_WK16

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi określić wymagania siedliskowe
podstawowych drzew i krzewów owocowych i warzyw
oraz zaplanować zespół zabiegów agrotechnicznych
w różnych technologiach ich produkcji. Jednocześnie
umie ocenić zagrożenia dla środowiska wynikające
z prowadzenia działalności związanej z uprawą roślin
ogrodniczych. Rozpoznaje zagrożenia biologiczne
charakterystyczne dla produkcji ogrodniczej. Potrafi
zaplanować zabiegi uprawowe i obliczyć
zapotrzebowanie na środki produkcji rolniczej.

AG_P6S_UW01,
AG_P6S_UW04,
AG_P6S_UW05,
AG_P6S_UW06

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość odpowiedzialności
za produkcję wysokiej jakości owoców i warzyw przy
ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Student
rozumie i potrafi stosować zasady zrównoważonego
rozwoju mając również na uwadze względy
ekonomiczne, przyrodnicze i społeczne produkcji
ogrodniczej.

AG_P6S_KO04,
AG_P6S_KO05,
AG_P6S_KR08

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Gromadzenie i studiowanie literatury 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Stan sadownictwa w kraju na tle światowej produkcji owoców.

2-3. Wartość odżywcza i biologiczna owoców.

4-5. Wymagania klimatyczne, wodne i glebowe roślin sadowniczych.

6-7. Przyrodnicze i ekonomiczne warunki rozwoju sadownictwa. 

8-9. Zakładanie sadu i plantacji krzewów jagodowych.

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

11. Nawożenie (sposoby określania potrzeb nawozowych roślin sadowniczych,
terminy).

12-13. Cięcie i formowanie (wpływ cięcia, terminy i rodzaje cięcia, korony drzew
owocowych).

14. Ochrona drzew i krzewów owocowych (chemiczne, mechaniczne, biologiczne i
inne sposoby ochrony).

15. Zbiór owoców z elementami przechowalnictwa.

 

16-17. Stan warzywnictwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju. Znaczenie
warzyw w odżywianiu.

18-19. Warunki przyrodnicze i ekonomiczne uprawy warzyw (temperatura,
światło, opady, gleba, wiatr, dwutlenek węgla).

20. Rejonizacja produkcji warzywniczej w Polsce. Zmianowanie i płodozmian w
uprawie warzyw.

21-22. Nawożenie organiczne i mineralne warzyw.

23. Rozmnażanie warzyw i uprawa z siewu, przygotowanie nasion do siewu,
metody i terminy siewu.

24. Metody przyspieszania zbioru w polowej uprawie warzyw.

25. Zbiór i przechowywanie warzyw.

26-27. Uprawa kapusty głowiastej białej, cebuli, marchwi, buraka ćwikłowego
(znaczenie gospodarcze, metody uprawy, nawożenie, pielęgnacja, zbiory).

28-29. Uprawa pomidora i ogórka (znaczenie gospodarcze, metody uprawy,
nawożenie, pielęgnacja, zbiory).

30. Uprawa fasoli i grochu(znaczenie gospodarcze, metody uprawy, nawożenie,
pielęgnacja, zbiory).

Wykład
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2.

1-2. Uszlachetnianie drzew owocowych i cykl produkcyjny drzewka owocowego. 

3-4. Pomologia drzew pestkowych i warunki ich uprawy.

5-6. Pomologia krzewów jagodowych - warunki ich uprawy. 

7-8. Pomologia drzew ziarnkowych - warunki uprawy jabłoni i gruszy. 

9-14. Opis cech diagnostycznych oraz próby smakowe owoców 12 odmian jabłoni.

15. Praktyczne rozpoznawanie owoców 12 odmian jabłoni, podsumowanie
wiadomości.

 

16-17. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw kapustnych i
rzepowatych.

18-19. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw korzeniowych.

20-21. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw liściowych.

22-23. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw cebulowych.

24-25. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw psiankowatych.

26-27. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw dyniowatych.

28-30. Biologia, odmianoznawstwo, cechy jakościowe warzyw strączkowych i
wieloletnich.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Metoda problemowa, Metoda projektów, Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Dyskusja,
Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta,
Aktywność na zajęciach 50%

Wymagania wstępne
Wybrane elementy z przedmiotów z zakresu produkcji roślinnej, botanika, gleboznawstwo
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Literatura
Obowiązkowa

Metodyki Integrowanej Produkcji oraz Metodyki Integrowanej Ochrony rośli warzywniczych i sadowniczych1.

Dodatkowa

Pieniążek S.A. 2000. Sadownictwo. PWRiL, Warszawa; Rejman A. Ścibisz K, Czarnecki B. 2002. Szkółkarstwo sadownicze.1.
PWRiL, Warszawa; Kołota E., Orłowski M., Biesiada A. 2007. Warzywnictwo. UWP, Wrocław Red. Knaflewski M. 2007.
Ogólna uprawa warzyw. PWRiL, Poznań. Red. Komosa A. 2012. Żywienie roślin ogrodniczych. PWRiL, Poznań
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności
za produkcję płodów rolnych wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska.

AG_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad BHP w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykazywania
odpowiedzialności za pracowników oraz powierzony sprzęt.

AG_P6S_KR08
Absolwent jest gotów do podejmowania społecznej roli absolwenta uczelni wyższej, a zwłaszcza rozumie
potrzebę rzetelnego i zrozumiałego formułowania oraz przekazywania społeczeństwu informacji i opinii
dotyczących problematyki przedsiębiorczości w rolnictwie.

AG_P6S_UW01
Absolwent potrafi wykorzystać informacje rynkowe do planowania i podejmowania decyzji w
działalnościach gospodarczych w agrobiznesie a także komunikowania się z instytucjami otoczenia
agrobiznesu.

AG_P6S_UW04
Absolwent potrafi określić wymagania siedliskowe podstawowych grup roślin i zasady dobrostanu zwierząt
oraz zaplanować technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej a także ocenić zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego wynikające z prowadzenia agrobiznesu.

AG_P6S_UW05 Absolwent potrafi przestrzegać zasad zarządzania jakością we wszystkich ogniwach agrobiznesu.

AG_P6S_UW06
Absolwent potrafi rozpoznać zagrożenia biologiczne charakterystyczne dla produkcji rolniczej ije
eliminować a także ocenić ekologiczne skutki nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz
wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie.

AG_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące najważniejszych zjawisk
pogodowych i ich wpływu na warunki produkcji rolniczej.

AG_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące agrofagów roślin uprawnych,
zapobiegania ich występowania i sposobów regulacji ich populacji.

AG_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym systemy produkcji rolniczej oraz potrafi ocenić ich
oddziaływanie na środowisko a także zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych oraz technik i
technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz technologii produkcji
zwierzęcej.

AG_P6S_WK15 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym założenia zrównoważonego rozwoju oraz zasady
Dobrej Praktyki w agrobiznesie.

AG_P6S_WK16 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia innowacyjnych produktów, procesów oraz innowacyjnego
modelu biznesu.


