
Zajęcia praktyczne: produkcja roślin ozdobnych 

Klasa 1TK/g – 18.03.2020 

Temat: Wykonywanie projektu koncepcyjnego kwietnika letniego. 

1. Podczas zajęć praktycznych wykonywaliście już projekty letniego kwietnika 

dywanowego, z zastosowaniem różnych gatunków roślin jednorocznych. Tym razem, 

proszę wykonać projekt (na kartkach A4) obsadzenia kwietnika, dobrać rośliny 

zarówno jednoroczne i dwuletnie (poznaliście je podczas lekcji). Nie zapomnijcie  

o legendzie ☺. Wiele pomocnych informacji znajdziecie z książce „Rośliny ozdobne  

w architekturze krajobrazu cz. II” – strony 145 – 146/ - GRUPA 1. 

 

25.03.2020 

Temat: Wykonywanie projektu koncepcyjnego kwietnika wiosennego. 

1. Podczas zajęć praktycznych wykonywaliście już projekty letniego kwietnika 

dywanowego, z zastosowaniem różnych gatunków roślin jednorocznych. Tym razem, 

proszę wykonać projekt (na kartkach A4) obsadzenia kwietnika, dobrać rośliny 

zarówno jednoroczne i dwuletnie (poznaliście je podczas lekcji). Nie zapomnijcie  

o legendzie ☺. Wiele pomocnych informacji znajdziecie z książce „Rośliny ozdobne  

w architekturze krajobrazu cz. II” – strony 145 – 146/ - GRUPA 2. 

PROJEKTY (zarówno grupa 1 i 2) proszę przesłać na mój adres w postaci zdjęć 

lub skanów do 3 kwietnia 2020. 

Pozdrawiam Was serdecznie  

 

1.04.2020 (grupa 1) 

Temat: Uprawa tulipanów cz.1.  

1. Proszę obejrzeć film „Uprawiamy biznes” – wszystko o uprawie tulipanów cz.1 

https://www.youtube.com/watch?v=otsXJAflASs 

2. Proszę zwróć uwagę na następujące zagadnienia:  

a. Termin zbioru cebul tulipanów, 

b. Przygotowanie ziemi (pH, nawożenie organiczne + dawka), 

c. Termin sadzenia tulipanów,  

d. Głębokość sadzenia cebul, 

e. Zaprawianie cebul + środki, 

f. Zabiegi pielęgnacyjne: ściółkowanie, nawożenie mineralne, rodzaje selekcji, 

rodzaje ogławiania tulipanów, oczyszczanie i doczyszczanie cebul,  

g. na czym polega pędzenie tulipanów ?. 

Pozdrawiam 

8.04.2020 (grupa 2) 

Temat: Uprawa tulipanów cz.1.  

Proszę obejrzeć film „Uprawiamy biznes” – wszystko o uprawie tulipanów cz.1 

https://www.youtube.com/watch?v=otsXJAflASs 

https://www.youtube.com/watch?v=otsXJAflASs
https://www.youtube.com/watch?v=otsXJAflASs


Proszę zwróć uwagę na następujące zagadnienia:  

a. Termin zbioru cebul tulipanów, 

b. Przygotowanie ziemi (pH, nawożenie organiczne + dawka), 

c. Termin sadzenia tulipanów,  

d. Głębokość sadzenia cebul, 

e. Zaprawianie cebul + środki, 

f. Zabiegi pielęgnacyjne: ściółkowanie, nawożenie mineralne, rodzaje selekcji, 

rodzaje ogławiania tulipanów, oczyszczanie i doczyszczanie cebul,  

g. na czym polega pędzenie tulipanów ?. 

Pozdrawiam, bądźcie zdrowi ☺ 

 

15.04.2020 (grupa 1) 

Temat: Uprawa tulipanów cz.2.  

1. Proszę obejrzeć film „Uprawiamy biznes” – wszystko o uprawie tulipanów cz.2 

https://www.youtube.com/watch?v=WpK7F2TFtKM 

Proszę zwróć uwagę na następujące zagadnienia i odpowiedz na pytania: 

a. Jaki wpływ ma temperatura i wilgotność na jakość kwiatów?, 

b. Od czego zależy gęstość sadzenia cebul w skrzynkach?, 

c. Jak długo pędzi się tulipany? Od czego zależy ten okres? 

d. W jakiej fazie zbiera się tulipany? Na czym polega zbiór? 

e. Po ile sztuk pęczkuje się tulipany w Polsce?, 

f. Na czym polega i ile czasu trwa przechowywanie tulipanów na sucho? 

g.  Wymień choroby i szkodniki tulipanów. 

Pozdrawiam☺ 

 

 

22.04.2020  (grupa 2) 

Temat: Uprawa tulipanów cz.2.  

1. Proszę obejrzeć film „Uprawiamy biznes” – wszystko o uprawie tulipanów cz.2 

https://www.youtube.com/watch?v=WpK7F2TFtKM 

Proszę zwróć uwagę na następujące zagadnienia i odpowiedz na pytania: 

a. Jaki wpływ ma temperatura i wilgotność na jakość kwiatów?, 

b. Od czego zależy gęstość sadzenia cebul w skrzynkach?, 

c. Jak długo pędzi się tulipany? Od czego zależy ten okres? 

d. W jakiej fazie zbiera się tulipany? Na czym polega zbiór? 

e. Po ile sztuk pęczkuje się tulipany w Polsce?, 

f. Na czym polega i ile czasu trwa przechowywanie tulipanów na sucho? 

g.  Wymień choroby i szkodniki tulipanów. 

Notatki zapisz w zeszycie z roślin ozdobnych.  

Pozdrawiam☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=WpK7F2TFtKM
https://www.youtube.com/watch?v=WpK7F2TFtKM


29.04.2020  (grupa 1) 

Temat: Produkcja lilii cz.1 i cz. 2. 

1. Proszę obejrzeć film „Uprawiamy biznes” – wszystko o produkcji lilii cz. 1 i cz. 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=D_gi4e-gMJY – wszystko o produkcji lilii cz.1/2 

https://www.youtube.com/watch?v=kehUCd_Vavo - wszystko o produkcji lilii cz.2/2 

 

Proszę zwróć uwagę na następujące zagadnienia i odpowiedzieć na pytania a notatki zapisać 

w zeszycie z roślin ozdobnych:  

a. W jakim celu krzyżuje się gatunki lilii?, 

b. Jak dzielimy lilie w zależności od pochodzenia odmian lilii na kwiaty cięte?, 

c. Jaką ziemię stosuje się pod uprawę lilii? (odczyn, zasolenie), 

d. Wymień zalety uprawy Lilli w skrzynkach, 

e. Wymień zalety uprawy Lilli na zagonach, 

f. Na czym polega odkażanie termiczne podłoża?, 

g. Na jaką głębokość sadzimy cebule?, 

h. Nawożenie lilii – co to jest fertygacja?, 

i. Wypisz choroby lilii,  

j. Wypisz szkodniki lilii, 

k. W jakiej fazie zbiera się lilie?, 

l. Dlaczego należy usuwać pylniki u lilii?. 

Pozdrawiam☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=D_gi4e-gMJY
https://www.youtube.com/watch?v=kehUCd_Vavo

