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Gleboznawstwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.I6B.0811.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Adam Bogacz

Pozostali prowadzący Adam Bogacz

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą, morfologią gleb w terenie, ich
rozmieszczeniem na Świecie i w Polsce, systematyką gleb, właściwościami gleb, znaczeniem w przyrodzie
i gospodarce człowieka, sposobami ich użytkowania (rolne, leśne), erozją gleb i metodami jej zapobiegania,
żyznością gleb, zasobnością, urodzajnością, bonitacją gleb, wymaganiami glebowymi ważniejszych roślin
uprawnych, podstawowymi jednostkami glebowymi, kartograficznym opracowaniem gleboznawczym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 budowę gleb, jej systematykę i kryteria klasyfikacji
gleb oraz ich wpływ na plonowanie roślin.

RR_P6S_WG02,
RR_P6S_WG10,
RR_P6S_WG11,
RR_P6S_WG12

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

W2
wiedzę o procesach i przemianach fizycznych,
chemicznych, biochemicznych zachodzących
w glebach.

RR_P6S_WG02,
RR_P6S_WG03

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

W3
wiedzę o procesach fizycznych zachodzących w glebie,
niezbędnych do zrozumienia zjawisk występujących
w produkcji roślinnej i otoczeniu.

RR_P6S_WG02 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykonać i rozwiązać proste zagadnienia badawcze
i projekty pod kierunkiem opiekuna naukowego.

RR_P6S_UO08,
RR_P6S_UW06

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

U2
dokonać analizy czynników wpływających
na produkcję roślinną i jej jakość oraz stan środowiska
naturalnego.

RR_P6S_UW02 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

U3
podejmować działania w celu rozwiazywania
zaistniałych problemów zawodowych oraz ma
świadomość samokształcenia i podnoszenia kultury
zawodowej.

RR_P6S_UW05,
RR_P6S_UW06

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pracy własnej i zespołowej, współpracy w grupie,
ponoszenia ryzyka związanego z produkcją roślinną
i zwierzęcą.

RR_P6S_KK02,
RR_P6S_KO03,
RR_P6S_KO05

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

K2
odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan
środowiska i stan środowiska przyrodniczego oraz
etyki zawodowej i profesjonalnego wykonywania
swojego zawodu.

RR_P6S_KK01,
RR_P6S_KR06,
RR_P6S_KR07

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 9

Przygotowanie do zajęć 30

Konsultacje 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 35

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
114

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 9

Ćwiczenia laboratoryjne 9

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 15

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
64

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
34

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Powstawanie gleb. Charakterystyka czynników glebotwórczych.

2. Morfologia profilu glebowego. Odkrywka glebowa, cechy opisujace glebę,
pojecia: pedon, polipedon, solum. Symbole i oznaczenia poziomów glebowych.

3. Trójfazowy układ gleby, skład granulometryczny - istniejace podziały,
charakterystyka fazy gazowej gleb. Układy dyspersyjne gleb i koloidy
glebowe. Przegląd ważniejszych minerałów ilastych.

4. Właściwości fizyczne wtórne: Metody pobierania próbek
glebowych, gęstość własciwa i objetosciowa,wilgotność
aktualna, porowatość ogólna, lepkość plastyczność,
kurczliwość, agronomiczny punkt ciężkosci gleb.

5. Właściwości chemiczne gleb. Próchnica glebowa, Znaczenie mikro (Mn, Zn, Cu,
B, Pb) i makro (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe) elementów w środowisku glebowym.

6. Własciwosci fizykochemiczne gleb: odczyn gleb, rodzaje sorbcji gleb, układy
buforowych gleb, procesy oksydoredukcyjne.

7. Podstawy Systematyki Gleb Polski. Charakterystyka ważniejszych jednostek
podziałowych (Dział, rząd, typ, rodzaj i gatunek gleby).

8. Zasady bonitacji gleb i podział na kompleksy rolniczej przydatności gleb -
definicja pojęć podstawowych. Cele, rodzaje i kryteria bonitacji. Pojęcie rośliny
wskaźnikowej.

9. Kartograficzne opracowania gleboznawcze. Definicja mapy, rodzaje map:
glebowe, glebowo-rolnicze, bonitacyjne itp. Waloryzacja środowiska glebowego.
Potencjał produkcyjny gleb Polski.

 

Wykład
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2.

1. Minerały i skały. Definicja i podział minerałów i skał. Cechy minerałów. Minerały
występujace w glebach.  Charakterystyka i podział skał
magmowych. Powstawanie i wartość glebotwórcza.
Charakterystyka i podział skał metamorficznych. Powstawanie i wartość
glebotwórcza.

2. Charkterystyka i podział skał osadowych cz. I. Skały osaodwe pochodzenia
organicznego i chemicznego. Powstaeanie skał i wartość glebotwórcza.
Chakaterystyka i podział skał osadowych cz. II. Skały okruchowe i scementowane.
Cechy okruchów i ich czynniki transportujące.  Pochodzenie skał i wartość
glebotwórcza.

3. Organoleptyczne oznaczanie grup granulometrycznych. Podział utworów na
frakcje i grupy granulometryczne, oznaczanie grup na podstawie danych
pomiarowych. Cachy diagnostyczne poszczególnych grup. Oznaczanie składu
granulometrycznego metodą Bouycosa w modyfikacji Casagrande i
Prószyńskiego. Przygotowanie próbek do analiz. Część sedymentalna i sitowa.

4. Zaliczenie tematów 1-3. Oznaczenie gęstości właściwej metodą
piknometryczną. Definicja i charakterystyka badanego parametru fizycznego.
Właściwości wodne gleb. Wilgotność gleb, pojemność wodna gleb, krzywa pF.
Metody oznaczania właściwości wodnych gleb, oraz urządzenia pomiarowe,
obliczenia rachunkowe.

5. Oznaczanie pH gleby oraz zawartosci CaCO3 w aparacie Scheiblera, znaczenie
pH - metody pomiarowe, wapń w glebie. Metody identyfikacji CaCO3 w terenie i
laboratorium.

6.  Morfologia profilu glebowego. Tworzenie definicji gleb na podstawie budowy
profilu wykonanego w terenie. Charakterystyka głównych typów gleb Polski.

7. Bonitacja gleb, kompleksy rolniczej przydatnosci gleb. Klasyfikacja gleb na
podstawie opisów i Komentarzy do Tabeli Klas Gruntów.

8. Zaliczenie tematów 4-8. Studiowanie pokrywy glebowej Polski.

9. Główne zasięgi występowania  poszczególnych typów gleb Polski.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Semestr 3

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
geologia, chemia, fizyka, botanika. meteorologia, klimatologia

Literatura
Obowiązkowa

Uglla H., Uglla Z. Gleboznawstwo rolnicze. Wydawnictwo PWN, 1979, 320s.1.
Dobrzański B., Zawadzki S., Gleboznawstwo, PWRiL, 2009, 560s.2.
Drozd J., Licznar S.E., Licznar M., Weber J., Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wydawnictwo Akademii3.
Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 1997, 180s.
Mocek A., Gleboznawstwo, Wydawnictwo PWN, 2016, 571s.4.

Dodatkowa

Buckman H.C., Nyle C., Brady N., Gleba i jej właściwości PWRiL, 1971, 500s.1.
Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze, Wydawnictwo PWN, 2000,2.
300s.
Strzemski M., Siuta I., Witek T. Przydatność rolnicza gleb Polski. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa 1973.3.
Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego4.
we Wrocławiu, 2012, 350s.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

RR_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu rolnictwa do rozwiązywania problemów
zawodowych

RR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska
naturalnego i ma świadomość jej wagi

RR_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, prowadzenia przedsiębiorstwa
związanego z produkcją rolniczą

RR_P6S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki stosowania narzędzi związanych z produkcją rolniczą oraz wymagania tego od innych

RR_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

RR_P6S_UO08 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty pracy

RR_P6S_UW02 Absolwent potrafi ocenić istotność zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych oraz doświadczeń rolniczych

RR_P6S_UW05
Absolwent potrafi opracować dokumentację na temat zadania, projektu inżynierskiego, przy
wykorzystaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz zaprezentować sposób jego
rozwiązania przy pomocy zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

RR_P6S_UW06 Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment, interpretować uzyskany wynik i wyciągać
wnioski (inżynierski)

RR_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące pierwiastków i grup związków
chemicznych oraz przemian chemicznych i biochemicznych niezbędne do zrozumienia procesów
zachodzących w biosferze,

RR_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu fizjologii roślin obejmujące
mechanizmy regulacji procesów życiowych roślin, gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport i
dystrybucję związków mineralnych i organicznych w roślinach

RR_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia modeli proekologicznych metod produkcji i ich znaczenie

RR_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie podstawowe właściwości fizyko-chemiczne i kryteria klasyfikacji gleb do
zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i plonowania roślin

RR_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych, potrzeb
pokarmowych, technik i technologii uprawy roślin oraz określania ich oddziaływania na jakość plonów i
surowców roślinnych,


