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Kierunek lub kierunki studiów Ogrodnictwo 
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Katedra Sadownictwa 

Cel modułu Przekazanie informacji o podstawach agrotechniki roślin sadowniczych. 

Cele i zasady formowania drzew i krzewów owocowych. Organizacja 
kwater i nasadzeń. Plonowanie roślin sadowniczych. Omówienie 

problemów występujących przy replantacji upraw sadowniczych. 
Zapoznanie z możliwościami regulowania poziomu plonowania roślin 

sadowniczych. Omówienie celowości i sposobów przerzedzania kwiatów 
i zawiązków. Przedstawienie zalet i wad wybranych odmian roślin 

sadowniczych, ze szczególnym uwzględnienie jabłoni. Zdobycie 

umiejętności rozpoznawania odmian jabłoni po owocach. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Czynniki wpływające na jakość owoców i wielkość produkcji 

sadowniczej. Rola odmiany w produkcji sadowniczej. Typy koron i 

sposoby ich formowania. Podstawy formowania koron. Podpory dla 
drzewek, kryteria ich doboru. Cele cięcia roślin sadowniczych. Technika 

cięcia. Regularność owocowania. Wpływ przerzedzania na jakość 
owoców i przemienność owocowania. Zabiegi poprawiające jakość 

owoców. Pielęgnacja gleby w sadzie i jej wpływ na jakość owoców. 

Pomologia roślin sadowniczych – zdobycie umiejętności rozpoznawania 
odmian jabłoni po owocach. 
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja,  praca w grupach 

ćwiczeniowych pod nadzorem nauczyciela, ćwiczenia laboratoryjne z 

wykorzystaniem materiału roślinnego oraz owoców, opracowania 
projektowe. 

 


