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W ramach przedmiotu studenci poznają uprawę i produkcję 
roślin uprawianych w rejonie tropiku i subtropiku. Na przykładzie 

takich gatunków jak bananowiec, owoce cytrusowe, avocado, 

mango i inne, omówione są rejony i wymagania dla produkcji 
owoców tropikalnych i wykorzystanie w przetwórstwie 

owocowym. Doświadczenie innych krajów w produkcji 
wymienionych gatunków daje szansę wprowadzenia 

najważniejszych osiągnięć do polskiego sadownictwa. Omówione 

zostają również zasady ochrony i kwarantanny owoców 
importowanych. Przedstawione są zasady klasyfikacji jakościowej 

oraz  możliwości zwiększenia bezpośrednich przychodów 
gospodarstw i producentów owoców. 
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Planowane formy/działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, ocena praktyczna owoców, zajęcia terenowe 
w hurtowni owoców 

 


