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Kierunek  lub kierunki studiów OG 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Specjalizacja regionalna w produkcji warzyw 
Regional specjalization in the vegetables production 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (0,76/1,4) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Helena Łabuda 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych 

Cel modułu Zapoznanie studenta z  regionalnymi uwarunkowaniami w 
produkcji niektórych, mniej ważnych warzyw na skalę towarową, 

stosowanymi technologiami w uprawie, które różnią się często od 

zalecanych np. terminów siewu. Przedstawienie specyfiki 
produkcji w gospodarstwach wyspecjalizowanych w uprawie 

jednego lub kilku gatunków, ich zagospodarowaniu 
(przetwórstwo w małych zakładach rodzinnych, rynek świeżych 

warzyw, eksport. Przedstawienie znaczenia kulturowego i tradycji 
w uprawie warzyw w różnych regionach Polski co ma znaczenie 

dla ich rozwoju i promocji produktów regionalnych.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

- Zapoznanie studenta z kierunkami produkcji i 
zagospodarowania wybranych warzyw w różnych regionach 

Polski.  

- Przedstawienie stosowanych technologii i metod w uprawie 
niektórych warzyw polowych w rejonach wyspecjalizowanych w 

tej produkcji.  
- Przedstawienie zagadnień z zakresu metod intensyfikujących 

produkcję warzyw  z uwzględnieniem miejscowych i nowych 

odmian, doskonalenia zbioru i zagospodarowania (świeży rynek, 
przetwórstwo w małych zakładach, eksport np. do krajów  w 

bliskim sąsiedztwie). 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Kołota E., Orłowski M., Biesiada A. 2007. Warzywnictwo. Wyd. 

    UP we Wrocławiu. 

2. Chroboczek E., H. Skapski. 1984. Ogólna uprawa warzyw. 
    PWRiL Warszawa 

3. Knaflewski M. (red.). 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL  
    Poznań. 

4. Orłowski M. (red.). 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. 

    Brasika. Szczecin. 
5. Sady W. 2006. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress. 

6. Gąsiorowski M. (red.) 2005. O produktach tradycyjnych i 
    regionalnych. Możliwości a polskie realia. Wyd. Fundacja 

    Fundusz Współpracy. Warszawa.  
7. GUS. Publikacje, opracowania, wyniki produkcji roślinnej. 

Czasopisma 

Hasło Ogrodnicze, Owoce Warzywa Kwiaty, Warzywa 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, zespołowe 

projekty technologii uprawy warzyw, w różnych rejonach 

glebowo-klimatycznych, dyskusja. 

 


