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Dobre praktyki w rolnictwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
medycyna roślin

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPMRS.I4B.0505.20

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

Danuta Parylak

Pozostali prowadzący Danuta Parylak

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zasadami zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu minimalnych norm w ochronie środowiska rolniczego na poszczególnych etapach
produkcji roślinnej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma wiedzę z zakresu podstawowych zasad
gospodarowania w rolnictwie z uwzględnieniem
zrównoważonego rozwoju i aspektu ochrony
środowiska. Posiada podstawową wiedzę z zakresu
wykonywania zabiegów ochrony roślin zgodnych
z zasadami dobrej praktyki

MR_P6S_WG09,
MR_P6S_WG11,
MR_P6S_WK17

Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi uwzględnić aspekty proekologiczne
przy podejmowaniu decyzji i prowadzeniu produkcji
rolniczej i zabiegach ochrony roślin

MR_P6S_UK08,
MR_P6S_UW03 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności
zawodowej za działania w produkcji roślinnej,
szczególnie w zakresie ochrony roślin, wpływające
na stan środowiska naturalnego, stosuje się
do obowiązujących przepisów prawa

MR_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Rozwój zrównoważony a koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Oddziaływanie
rolnictwa na środowisko przyrodnicze (jakość wód, zanieczyszczenie powietrza,
żyzność gleb, bioróżnorodność, krajobraz). 

2. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - aspekty prawne i organizacyjne. Zarządzanie
gospodarstwem zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. Infrastruktura
techniczna w gospodarstwie. Utrzymywanie ładu przestrzennego i
organizacyjnego w gospodarstwie. Gospodarka odpadami w gospodarstwie.
Rozłóg w gospodarstwie, organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z
ideą rozwoju zrównoważonego, prowadzona dokumentacja. 

3. Zasady Dobrej Praktyki w gospodarce płodozmianowej. Dobór i kolejność roślin
oraz ich oddziaływanie na właściwości gleby. 

4. Zasady Dobrej Praktyki w nawożeniu i przechowywaniu nawozów. Płyty i
zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych. Stosowanie ścieków i
odpadów. Dawki i terminy stosowania nawozów w integrowanej produkcji
roślinnej.

5. Podstawowe zasady Dobrej Praktyki w uprawie roli. Techniki uprawy roli,
stosowane narzędzia. Zabiegi przeciwerozyjne. Ochrona gleby przed degradacją
biologiczną. 

6. Zasady gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Termin i technika
koszenia łąk, pielęgnacja pastwisk i terenów odłogowanych. Znaczenie Dobrej
Praktyki Rolniczej w poprawie dobrostanu zwierząt. Wychów naturalny, elementy
budownictwa inwentarskiego, etyka w produkcji zwierzęcej.

7. Ochrona różnorodności biologicznej. Krajobraz i różnorodność krajobrazowa.
Gospodarka przestrzenna w zrównoważonym rozwoju. Pozaprodukcyjne funkcje
rolnictwa. Zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych.
Użytki ekologiczne.

8. Dobra praktyka ochrony roślin. Zabiegi agrotechniczne i ich wpływ na dynamikę
rozwoju agrofagów. Przydatność diagnostyki agrofagów, ich zagęszczenia oraz
progów szkodliwości w planowaniu zabiegów ochrony roślin.

9. Etykieta (instrukcja) jako warunek prawidłowego i bezpiecznego stosowania
środka ochrony roślin. Zasady wyboru substancji aktywnej oraz formy użytkowej
środka ochrony roślin z uwzględnieniem gatunku i stadium rozwojowego
szkodnika lub fazy rozwojowej chwastu. Zasady obliczania ilości cieczy użytkowej.

10. Dobra praktyka organizacji ochrony roślin. Transport i magazynowane ŚOR
Przygotowanie do zabiegu. Opryski – zasady, sytuacje awaryjne. Zasady zbiórki
opakowań po środkach ochrony roślin. Dokumentacja zabiegów. Doskonalenie
zawodowe osób zatrudnionych przy stosowaniu środków ochrony roślin.

11. Zagrożenia oraz metody przeciwdziałania skutkom stosowania środków
ochrony roślin. 

12. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza i dobra kultura rolna jako podstawa
finansowania działań prośrodowiskowych w rolnictwie i na terenach wiejskich.

13. Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance). Wymogi, zakres kontroli.

14. Dobra praktyka doświadczalna. 

15. Zasady zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Wdrażanie systemów
zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. Czynniki wpływające na
wzrost prośrodowiskowej aktywności przedsiębiorstw

Wykład



4 / 5

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Literatura
Obowiązkowa

Dobre Praktyki w produkcji rolniczej. Mat. Konf. Nauk., Puławy 3-4.06.1998. IUNG, Puławy, 19981.
Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR, Poznań, 20072.
Przewodnik Dobrej Praktyki Organizacji Ochrony Roślin. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 20083.
Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza, FAPA, Warszawa, 20034.
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, Min. Środ., Warszawa, 20025.

Dodatkowa

Dobre Praktyki w produkcji rolniczej. Mat. Konf. Nauk., Puławy 3-4.06.1998. IUNG, Puławy, 19981.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Archiwum/Platnosci-bezposrednie-w-2015-r/Normy-i-2.
wymogi-wzajemnej-zgodnosci-cross-compliance
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

MR_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki wdrażania metod ochrony roślin przed agrofagami oraz wymaganie tego od innych

MR_P6S_UK08 Absolwent potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu medycyny roślin stosując specjalistyczną
terminologię

MR_P6S_UW03 Absolwent potrafi planować i podejmować działania profilaktyczne służące zapobieganiu występowaniu
agrofagów i chorób powodowanych przez czynniki abiotyczne

MR_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące wymagań siedliskowych oraz
technik i technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych

MR_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie zakres, zadania, metody i techniki ochrony roślin oraz ich oddziaływanie na
środowisko

MR_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie czynniki determinujące funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich, rozumie
istotę zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa, regionu i kraju


