
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Nazwa kursu:  Uprawa winorośli 
 

Nazwa przedmiotu: Zakładanie plantacji winorośli 

Forma kursu 
Liczba 

Forma zajęć 

 Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny godzin ogółem 2 10 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. I. Ochmian 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. I. Ochmian / mgr  inż. Jan Gembara 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie uczestnika z podstawowymi czynnikami lokalizacyjnymi i wymaganiami przyrodniczymi mającymi wpływ na 

wzrost, rozwój, zdrowotność i plonowanie winorośli. Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia upraw winorośli w 

różnych systemach w warunkach Polski. Charakterystyka najważniejszych odmian uprawnych. 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie uczestnika w podstawy uprawy winorośli i zakładania winnic z uwzględnieniem wymagań klimatycznych 

glebowych i topograficznych. 

Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 
Sposób sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
opisuje czynniki lokalizacyjne zakładania winnic w ujęciu 
historycznym i współczesnym i opisuje znaczenie właściwego 
wyboru siedliska 

Kolokwium 

 

2 
Definiuje, wyjaśnia i ocenia czynniki wpływające na 
prawidłowy rozwój winorośli i jakość winogron 

K_W01 

3 
Definiuje, wyjaśnia i ocenia właściwości fizyczno-chemiczne 
gleby z punktu widzenia wymagań uprawy winorośli 

 

4 Charakteryzuje najważniejsze odmiany uprawowe K_W02 

5 
Opisuje cel wykonania i definiuje właściwości dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 

 

Umiejętności 
1 rozpoznaje podstawowe sposoby prowadzenia krzewów 

Kolokwium 

K_U01 

2 
ocenia możliwości introdukcji winorośli na wybrane tereny i 
wpływ warunków klimatyczno-glebowych na jakość owoców 

K_U01 

3 
potrafi przygotować projekt plantacji, dokumentację prac na 
winnicy oraz kosztorys tych prac 

 

Kompetencje społeczne 
1 inicjuje badania w toku przygotowania terenu do uprawy 

Kolokwium 
K_K01 

2 identyfikuje zagrożenia odglebowe dla upraw K_K01 

 
 
Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia sadzenia roślin 
- Przykłady form prowadzenia krzewów 
- Rozmieszczenie roślin w kwaterach 
- Normy jakościowe dla materiału szkółkarskiego 
- Klasyfikacja bonitacyjna gleb i ich oznaczanie 



- Kompleksy przydatności rolniczej gleb 
- Opis profilu glebowego 
- Pobieranie próbek glebowych 
- Czytanie map glebowych 
- Zagospodarowanie terenu 
- Dobór odmian zgodny z listą UE 
- Odmiany, ich podział i zastosowanie 
- Czynniki wpływające na jakość owoców 
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
- Charakterystyka odmian i ich przydatności do zamierzonego celu 
- Przygotowanie projektu plantacji 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 

zachodzących w glebach 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
 
 
 

 
 
Uwagi: 
 

Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Nazwa kursu:  Uprawa winorośli 

 

Nazwa przedmiotu: Uprawa i żywienie winorośli 

Forma kursu 
Liczba 

Forma zajęć 

 Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny godzin ogółem 2 10 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Mgr inż. Jan Gembara 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Mgr inż. Jan Gembara 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Uczestnik zapoznaje się w toku zajęć ze specyfiką przygotowania terenu pod winnicę, zakładania winnic i pielęgnacją 
uprawy winorośli, wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu gleboznawstwa, i uprawy roli. Zapoznanie z nawozami 
organicznymi i mineralnymi, zasadami ich stosowania, wpływem na żyzność gleby i żywienie roślin. Omówienie celu uprawy 
roli i poprawa ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.  
 
 
Cel przedmiotu: 
Wskazanie zakresu prac uprawowych i pielęgnacyjnych, koniecznych do zrealizowania w toku przygotowania terenu, 
zakładania winnic oraz ich pielęgnacji. Wprowadzenie studentów w podstawy żywienia w oparciu o teorię mineralnego 
odżywiania się roślin. Wprowadzenie studentów w zagadnienia podstawowej uprawy gleby. Możliwości wykonania różnych 
uprawek.  
 
 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstawowych procesów biologicznych i chemicznych. 
 

 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje i wyjaśnia specyfikę uprawy roli na 
obszarach winnic 

kolokwium 
K_W03 

2 opisuje interakcje między nawozami, nawozami i 
glebą oraz nawozami i roślinami 

K_W01 

3 definiuje i opisuje formy nawożenia oraz 
przedstawia zasady stosowania nawozów 

K_W03 

4 
zna maszyny, którymi można wykonać uprawę roli i 
zabiegi pielęgnacyjne w obrębie winnicy 

K_W03 

5 definiuje i wyjaśnia na czym polega uprawa roli K_W03 

6 zna maszyny, którymi można wykonać uprawę roli i 
zabiegi pielęgnacyjne 

K_W03 

Umiejętności 

1 
umie dobrać sprzęt mechaniczny do określonych 
zabiegów pielęgnacyjnych 

kolokwium 
K_U03 

2 
potrafi zaplanować, zaprojektować i wykonać cykl 
podstawowych zabiegów uprawowych i 
pielęgnacyjnych na winnicy 

K_U02 



3 wybiera właściwe rodzaje nawozów K_U01 

4 dokonuje pomiarów pH metodami polowymi i 
laboratoryjnymi 

K_U04 

5 umie dobrać sprzęt mechaniczny do określonych 
zabiegów pielęgnacyjnych 

K_U03 

Kompetencje społeczne 

1 
świadomie wybiera rodzaj uprawy dla danej 
lokalizacji, dostrzegając dylematy społeczno-
ekonomiczne i środowiskowo-przestrzenne 

kolokwium 
K_K01 

2 inicjuje badania stanu chemicznego gleb K_K02 

 
Treści programowe: 

1. Przygotowanie gleby pod plantację i zakładanie techniczne plantacji 
2. Systemy pielęgnacji gleby i wybór najefektywniejszego: 

 a) czarny ugór mechaniczny 
 b) czarny ugór herbicydowy  
c) murawa i ugór herbicydowy 

3. Rola i znaczenie składników mineralnych w glebie i roślinie 
4. Ustalanie potrzeb nawożenia winorośli 
5. Techniki stosowania nawozów 
6. Przygotowania prób gleby i materiału roślinnego do analiz chemicznych. 

 
 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające 

 wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik multimedialnych 
- Metody poszukujące 

 Ćwiczeniowa terenowe -  umiejętność pobierania prób gleby i materiału roślinnego oraz przygotowania do analiz 
chemicznych. Ocena kwasowości gleby. 

 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% zajęć ćwiczeniowych, 
- praktyczne wykonanie  ćwiczeń,  
- zaliczenie ustne 
 
 
Literatura: 
 
- Myśliwiec R.: Winorośl i wino. PWRiL 2006 
- Starck R. (red.): Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL, Warszawa 
- Myśliwiec R.: Winorośl.  
- Nakonieczny M.: Uprawa winorośli na działce. Lublin 2008 
- Gorlach E., Mazur T.. Chemia rolna. PWN, Warszawa 2001 
- Praca zbiorowa pod red. Myrcika S.. Chemia rolna SGGW, Warszawa 2002 
- Praca zbiorowa pod red. Starcka J. R. Uprawa roli nawożenie roślin ogrodniczych. PWRiL Warszawa 1997 

 
 
Uwagi: 
 

 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 
 
 
 



 
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Nazwa kursu:  Uprawa winorośli 

 

Nazwa przedmiotu: Ochrona winorośli 

Forma kursu 
Liczba 

Forma zajęć 

 Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny godzin ogółem - 8 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Baranowski 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: prof. dr hab. inż. Tadeusz Baranowski 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie się uczestników z najważniejszymi organizmami szkodliwymi występującymi na winorośli. Dobór metod ochrony 
winorośli przed szkodnikami.  
 
Cel przedmiotu: 
Przedstawienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy systemami uprawy a uzyskanym produktem finalnym. 
Umiejętności obserwacji występowania organizmów szkodliwych, interpretacji objawów i diagnozowania ich na podstawie 
objawów uszkodzeń. Umiejętności reagowania na zaobserwowane objawy oraz podejmowanie czynności ochronnych. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Podstawy ogólnej i szczegółowej uprawy roli i roślin, fizjologia roślin, biologia ogólna, entomologia, fitopatologia. 
 
Efekty kształcenia: 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1  definiuje podstawowe pojęcia ochroniarskie, 
ocenia stosowane zabiegi 

kolokwium  

2  opisuje ważniejsze organizmy szkodliwe  

3  wybiera właściwy sposób działania, potrafi 
testować różne sposoby działania 

K_W01 

4  wybiera najbardziej efektywne metody K_W01 

Umiejętności 

1  odróżnia występujące organizmy szkodliwe kolokwium K_U01 

2  opisuje metody i sposoby działania, reaguje na 
zmiany zachodzące w roślinach 

K_U01 

3  konstruuje programy ochrony K_U01 

Kompetencje społeczne 

1  odpowiada za dobór metod ochrony winorośli kolokwium K_K02 

 
  



Treści programowe: 

 Wiadomości wstępne: cele i zadania ochrony roślin. Charakterystyka metod stosowanych w ochronie winorośli: 
kwarantanna, agrotechniczno-higieniczna, hodowlana, biologiczna, mechaniczna. Chemiczna.. Podział i przegląd 
pestycydów: zoocydy, fungicydy, herbicydy. Sposoby stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Aparatura 
stosowana w ochronie roślin. BHP. Czynniki abiotyczne: warunki pogodowe, warunki glebowe, uszkodzenia od 
preparatów chemicznych. Czynniki biotyczne: choroby winorośli: organizmy kwarantannowe, choroby wirusowe, 
choroby bakteryjne, choroby grzybowe. Szkodniki winorośli: nicienie, roztocze, szpeciele, owady, inne. Technika 
ochrony roślin.  

 
Metody / techniki dydaktyczne: 

 Wykłady multimedialne, obserwacje w terenie, eksperymenty laboratoryjne, zielnik uszkodzeń.  
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Ustne sprawdzanie efektu kształcenia, prezentacja zielnika uszkodzeń. 
 
Sposób zaliczenia: 

 Kolokwium ustne 
 
 
Literatura: 

 Kryczyński S. (2003): Choroby roślin w uprawach ogrodniczych. SGGW Warszawa 

 Smith I. M., Mc Namara D.G., Scott R.R., Harris K.M. (1992): Quarantine Pests for Europe. CAB International 
Wallingford. Inspektorat Ochrony Roślin, Warszawa 

 Materiały Konferencji Winiarskich Sulechów (2008, 2009, 2010, 2011)……. 
 

 
Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Nazwa kursu:  Uprawa winorośli 
 

Nazwa przedmiotu: Pielęgnacja winnic 

Forma kursu 
Liczba 

Forma zajęć 

 Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Warsztaty 

Kurs niestacjonarny godzin ogółem - 10 - - - 

Odpowiedzialny za przedmiot: Dr hab. inż. I. Ochmian 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: Dr hab. inż. I. Ochmian / mgr inż. Jan Gembara 

 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie uczestników z podstawowymi zabiegami uprawowymi, sposobami pielęgnacji gleby, nawożenia, nawadniania, 
ściółkowania oraz z metodami zwalczania chwastów i prowadzenia międzyrzędzi. Nabycie wiedzy nt. maszyn, narzędzi 
i urządzeń technicznych stosowanych w produkcji sadowniczej, doboru roślin uprawnych, sadzenia krzewów i ich pielęgnacji; 
zapoznanie z rodzajami, sposobami, terminami i techniką prowadzonych cięć, typami formowania, ich zaletami i wadami, 
aeracją systemu korzeniowego, odmładzaniem krzewów, zbiorem oraz przygotowaniem do zimy. 

 
Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie uczestników w postawy stosowanych metod i sposobów pielęgnacji winnic, ich znaczenie i wpływ na rozwój, 
zdrowotność i plonowanie roślin. Zapoznanie studentów z terminologią i techniką pielęgnacji winnic we wszystkich etapach 
wegetacji. 

 
Efekty kształcenia: 
 

Lp. Opis efektu kształcenia 

Sposób 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Odniesienie  
do efektów 

kierunkowych 

Wiedza 

1 
definiuje pojęcia zabiegi uprawowe, typy 
formowania, pielęgnacja gleby 

kolokwium K_W03 

2 definiuje, wyjaśnia i ocenia fazy wegetacji, terminy 
cięcia, zalety i wady formowania krzewów winorośli 

K_W03 

3 opisuje cel stosowania maszyn, narzędzi i urządzeń, 
nawadniania, ściółkowania oraz nawożenia 

K_W04 

4 
wyjaśnia procesy warunkujące zdrowotność 
winorośli 

K_W01 

5 definiuje właściwości gleb i ich wpływ na rozwój i 
plonowanie winorośli 

K_W01 

6 ocenia wpływ człowieka na wybór stanowiska i 
dobór roślin 

K_W01 

7 rozpoznaje i klasyfikuje choroby i szkodniki winorośli 
oraz sposoby formowania krzewów winorośli 

K_W01 

Umiejętności 

1 rozpoznaje podstawowe sposoby pielęgnacji gleby kolokwium K_U01 

2 
określa podstawowe właściwości formowania 
krzewów 

K_U01 

3 rozpoznaje rodzaje cięcia K_U01 

Kompetencje społeczne 

1 inicjuje badania w toku przygotowania terenu do kolokwium K_K01 



uprawy winorośli 

2 identyfikuje zagrożenia odglebowe dla upraw 
winorośli 

K_K01 

 
Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia pielęgnacyjne 
- Gleba i jej funkcje 
- Metody pielęgnacji 
- Wymagania uprawowe 
- Fazy wegetacji 
- Sposoby formowania krzewów 
- Sposoby pielęgnacji gleby 
- Przygotowanie gleby 
- Zbór i przechowywanie winogron 
- Mechaniczna uprawa gleby 
- Dobór roślin 
- Terminy i technika cięcia 
- Odmładzanie krzewów 
- Przygotowania stanowiska 
- Metody zwalczania chwastów 
- Nawożenie i nawadnianie 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- wykład problemowy 
- metody poszukujące: 

 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk chemicznych, fizycznych i biologicznych 
zachodzących w glebach 

 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji glebowych i terenowych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium 
- prezentacje wyników i raporty na zajęciach terenowych 
- raport z zajęć terenowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 
- zdanie przedmiotowego kolokwium końcowego obejmującego treści teoretyczne oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe 

 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika        Podpis Dyrektora 
 


