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Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo, specjalność Doradztwo ogrodnicze 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Współczesne trendy w ogrodnictwie. Uprawa i nawożenie roślin 

Current  trends in horticulturae. Cultivation and fertilization of 
plants 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

4 pkt.  (kontaktowe – 2,  niekontaktowe – 2) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

dr hab. Zenia Michałojć, prof. nadzw. 
dr hab. Mirosław Konopiński, prof. nadzw. 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych 

Cel modułu Zapoznanie studenta z najnowszymi technologiami uprawy i nawożenia 

roślin, zasadami dobrej praktyki rolniczej oraz przepisami prawnymi 
dotyczącymi nawozów i nawożenia. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Zajęcia z przedmiotu ugruntowują wiedzę na temat żywienia roślin oraz 
poszerzają informacje o nowoczesne metody nawożeniowe w uprawach 

polowych i pod osłonami, służą przekazaniu informacji na temat 

aktualnych nawozów specjalistycznych. Na zajęciach student nabiera 
wiedzy na temat wykorzystania podłoży ogrodniczych w uprawach pod 

osłonami, jak również nawożenia roślin od momentu produkcji sadzonek 
do roślin w pełni wegetacji poprzez nowoczesne sposoby odżywiania 

roślin-fertygację.  

Poznaje zasady gospodarowania według Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej. Otrzymuje wiedzę na temat organizacji produkcji roślinnej, 

zagospodarowania gruntów, ochrony gruntów rolnych, ochrony gleb 
przed degradacją, współczesnych technik uprawy roli i roślin, struktury 

zasiewów i jej oddziaływania na agroekosystem, kierunków zmian w 

uprawie roli, warunków i zasad stosowania uproszczeń w uprawie roli i 
konserwacji gleby, upraw roślin energetycznych, roślin inwazyjnych i 

metod ich ograniczania. 
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Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Stosowane  metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia audytoryjne, 

ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja 

 


