
 

Program Dni SGGW 2015 
Wydarzenia organizowane przez 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 

pobierz ten program 

 

 

22 maja – piątek i 23 maja – sobota 

stoisko 4 – WOBiAK oraz stoisko firmy Dary Natury 

1000–1700 Prezentacja kierunków studiów i oferty Wydziału 

 Samorząd WOBiAK: stoisko 4 – WOBiAK 

1000–1700 Smaki natury i cuda wianki – kiermasz 

 Katedra Roślin Ozdobnych, Koło Naukowe Ogrodników, 
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu i studenci Kierunku, 
gospodarstwo ogrodnicze J.J. Majchrzak, firma BA Zioła: stoisko 4 – WOBiAK; 
firma Dary Natury: stoisko firmy Dary Natury (obok Informacji) 

 rośliny ozdobne 

 rośliny warzywne i lecznicze 

 produkty zielarskie i przyprawowe 

 prace plastyczne studentów 

1100–1300 Nowe odmiany roślin użytkowych – hodowla na podstawie selekcji genetycznej 

 Katedra Genetyki, Biotechnologii i Hodowli Roślin: stoisko 4 – WOBiAK 

 pokazy nowych odmian 

 porady specjalistyczne 

 rozdawnictwo nasion 

1000–1700 Co rośnie tu i tam? 

 pokazy prowadzone przez Samorząd WOBiAK: stoisko 4 – WOBiAK 

 rośliny lecznicze bez tajemnic 

1000–1700 Rośliny z bliska 

 pokazy prowadzone przez Kierunek Ogrodnictwo, 
reprezentowany przez Koło Naukowe Ogrodników: stoisko 4 – WOBiAK 

 fotografia na liściach 

 lampy LED w uprawie roślin 

 rozpoznawanie roślin po pędach 

 rozpoznawanie kwiatów 

 objawy niedoborów na liściach 
 

 

Ochrona 
Zdrowia 
Roślin 
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Kierunek 

http://woiak.sggw.pl/
https://www.facebook.com/OZR.WOBiAK
https://www.facebook.com/OZR.WOBiAK
https://www.facebook.com/OZR.WOBiAK
https://www.facebook.com/OZR.WOBiAK


 

Program Dni SGGW 2015 
Wydarzenia organizowane przez 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 

pobierz ten program 

 

 

1000–1700 AKcjasztuKA 

 happening studentów specjalizacji Sztuka Ogrodu i Krajobrazu: stoisko 4 

 foto-budka: weź udział w AKcji sztuKA i twórz razem z nami dzieło sztuki – 
zrób jak najbardziej kreatywne zdjęcia w foto-budce, które wykorzystamy 
do stworzenia kolażu udowadniającego, że pierwiastek artysty jest w każdym z nas 

1000–1700 KrajObrazowi 

 instalacjie i pokazy prowadzone przez Kierunek Architektura Krajobrazu, 
reprezentowany przez Koło Naukowe Architektów Krajobrazu i studentów 
Kierunku: stoisko 4 – WOBiAK 

1000–1700 Harmonijny Krajobraz 

 plener malarski prowadzony przez Koło Naukowe Architektów Krajobrazu: 
stoisko 4 – WOBiAK 

 pejzaże w akrylu i akwareli 

1000–1700 Kolory biotechnologii 

 pokazy prowadzone przez Kierunek Biotechnologia, 
reprezentowany przez Koło Naukowe Biotechnologów: stoisko 4 – WOBiAK 

 z GMO na ty – prawdy i mity o organizmach modyfikowanych genetycznie 

 czym jest połączenie skrobi ziemniaczanej i wody – zabawa z cieczą nienewtonowską 

 czy wiesz jak zrobić młotek z banana – doświadczenia z ciekłym azotem i suchym lodem 

 czy połączenie dwóch bezbarwnych cieczy da kolorowy roztwór? 

 co chemik ma w swoim ogrodzie? – prezentacja drzewek osmotycznych 

 biotechnologia to nie tylko genetyka – degustacja cydru i wina 

1100–1600 Konkurs z nagrodami w pięciu odsłonach 

 aby otrzymać jedną z nagród weź udział we wszystkich konkursach! 
stoisko 4 – WOBiAK 

1) konkurs „50 twarzy liści” – Samorząd WOBiAK 
2) konkurs owady w ogrodzie – Samorząd WOBiAK 
3) konkurs drzewa, owoce, warzywa – Koło Naukowe Ogrodników 
4) konkurs krajobrazowy i plastyczny – Koło Naukowe Architektów Krajobrazu 
5) konkurs znajomości sprzętu laboratoryjnego – sprawdź czy odnajdziesz się 

w laboratorium – Koło Naukowe Biotechnologów 

1500–1600 Degustacja jabłek z Sadów Doświadczalnych 

 Katedra Sadownictwa, Samorząd WOBiAK: stoisko 4 – WOBiAK 
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