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Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo 
Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Technika w produkcji sadowniczej 
Techniques in fruit production 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
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Prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Sadownictwa 

Cel modułu Przedstawienie najnowszych osiągnięć technicznych i 
stosowanych w produkcji sadowniczej, przechowalnictwie, 
konfekcjonowaniu, dystrybucji owoców oraz ocenie ich jakości, 
a także najnowszych osiągnięć naukowych z tego zakresu. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Przedstawione są zaawansowane metody i technologie 
stosowane w produkcji owoców ziarnkowych; w tym maszyny 
do sadzenia, cięcia krzewów i drzew, a także urządzenia 
ułatwiające zbiór takie jak palety, platformy samojezdne, 
przyczepy sadownicze, podnośniki do załadunku i rozładunku 
owoców, sortownice komputerowe linie technologiczne, 
przechowalnie i linie pakujące. Poznaje mechanizację produkcji 
owoców jagodowych; maszyny do sadzenia, a także do zbioru. 
Poznaje urządzenie do pielęgnacji i ochrony plantacji, krzewów 
i drzew owocowych; opryskiwacze, systemy nawodnień oraz 
systemy GPS. Przegląd najnowszych rozwiązań 
technologicznych w sadownictwie oraz ocena kosztochłonności 
technologii i efektywność rozwiązań, wyposażenie gospodarstw 
i ocena wpływu zastosowanych rozwiązań technicznych na 
wielkość plonu i jakość owoców. 
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Czasopisma popularno-naukowe z zakresu sadownictwa: Sad 
Nowoczesny, Sad Miesięcznik Praktycznego Sadownika. 
Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, 

 Elektroniczne bazy danych 

Planowane formy/działania/metody wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, dyskusja, zajęcia 
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dydaktyczne w sadzie, halach produkcyjnych grup producenckich. Obsługa 
urządzeń sortujących oraz urządzeń do załadunku i transportu 
owoców. Zajęcia terenowe na wszystkich etapach linii sortująco 
pakującej w budynkach grupy producenckiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     


