
 
Program seminarium (online) 

dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu 

„Innowacje w zagospodarowaniu i pielęgnacji terenów zieleni” 

Termin: 18 – 19.03.2021 r. 

Współpraca: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu 

 Przyrodniczego w Poznaniu 

 

18.03.2021 (czwartek) 

8.30 – 10.00 Żywienie roślin w terenach zieleni 

- prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber;  Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 

 

10.10 – 11.40 Mała retencja w ogrodzie;  

powierzchnie przepuszczalne, 

 magazynowanie i wykorzystanie deszczówki,  

ogrody deszczowe, 

niecki retencyjne 

- dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka- Drozda; Katedra Terenów Zieleni  

i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

11.50 – 13.20 Ogród w zgodzie z naturą, aspekty projektowe i wykonawcze 

  biogrupy (rabaty preriowe, rabaty naturalistyczne), 

   rośliny i inne rozwiązania przyjazne dla zwierząt (ptaki, owady), 

   co zamiast trawnika? 

   agrowłóknina, dlaczego nie warto jej stosować, 

   ściółkowanie i mulczowanie - jakie materiały są warte uwagi, a jakie nie 

- dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka- Drozda; Katedra Terenów Zieleni  

i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

13.20 – 14.00 Przerwa obiadowa 

14.00 – 15.30 Nowe trendy w projektowaniu zieleni 

- dr inż. Anna Dudzińska; Katedra Terenów Zieleni i Architektury 

Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

15.30 – 17.00 Ogrody terapeutyczne i sensoryczne 

- prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska; Katedra Roślin Ozdobnych, 

Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

17.10 – 18.30 Nowoczesne systemy nawadniające w terenach zieleni  

- dr Tomasz Spiżewski; Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 

 



19.03.2021 r. (piątek) 

8.30 – 10.30 Cięcie roślin drzewiastych – techniki i sposoby unikania zagrożeń 

Cięcie roślin drzewiastych w świetle aktualnych przepisów 

Cięcia jako wieloletnie zabiegi pielęgnacyjne związane z utrzymaniem lub/i 

uzyskaniem właściwej struktury drzewa (sposoby, przykłady z Polski i świata) 

dr inż. Agnieszka Gawłowska;  Katedra Architektury Krajobrazu 

 SGGW w Warszawie 

10.45 – 12.15 Cięcie i formowanie topiarów i żywopłotów 

Sposoby na uzyskanie pożądanych kształtów roślin 

Cięcia powściągliwe 

Gatunki roślin dobrze znoszących cięcie i formowanie 

– dr inż. Agnieszka Gawłowska; Katedra Architektury Krajobrazu 

 SGGW w Warszawie 

12.30 – 13.30  Podobieństwa i różnice w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych  

w szkołach ogrodniczych ( podstawy programowe z roku 2017 i 2019) 

mgr inż. Joanna Omiecka 

 

13.30 – 14.00  Podsumowanie seminarium 

  – mgr inż. Marianna Deroń 

 

 

 

Organizator szkolenia: 

 

Marianna Deroń 

nauczyciel konsultant 

Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

e-mail: m.deron@kcer.pl; tel. (22) 729 73 02 wew. 28; kom. 692 231 668  
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