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Standardy jakości płodów rolnych i ogrodniczych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I10B.2369.20

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

Marta Czaplicka-Pędzich, Jan Krężel, Magdalena Serafin-Andrzejewska

Pozostali prowadzący Marta Czaplicka-Pędzich, Jan Krężel, Magdalena Serafin-Andrzejewska, Ewelina
Gudarowska, Przemysław Bąbelewski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Propedeutyka przedmiotu. Standardy surowców roślinnych z uwzględnieniem ogrodniczych w Polsce i krajach
Unii Europejskiej. Standardy jakościowe i handlowe, wymogi rynku, obrót towarowy – import, eksport. Produkcja
oraz rynek zbóż oraz roślin specjalnych w świecie, Europie i w Polsce. Organizacja i zasady skupu. Kierunki
użytkowania płodów rolnych w świecie, w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
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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 nabywa wiedzę z zakresu kierunków
użytkowania roślin uprawnych, w tym ogrodniczych
oraz wykorzystania podstawowych surowców
roślinnych. Student potrafi określić wpływ czynników
biotycznych i abiotycznych na kształtowanie cech
konsumpcyjnych oraz technologicznych plonów oraz
surowców roślinnych. Student potrafi zdefiniować
normy i standardy jakościowe płodów rolnych
i surowców roślinnych oraz bilans produkcji
i wykorzystania plonów i surowców roślinnych.

AG_P6S_WG04,
AG_P6S_WK10

Zaliczenie pisemne,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student nabywa umiejętność określania jakości
płodów rolnych w tym ogrodniczych Potrafi ocenić
jakość konsumpcyjną i technologiczną plonów
i podstawowych surowców roślinnych, w tym
ogrodniczych.

AG_P6S_UK10,
AG_P6S_UO13,
AG_P6S_UW05

Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość wagi i odpowiedzialności za jakość
plonów i surowców roślinnych oraz wpływu uprawy
roślin oraz produkcji na środowisko. Ma potrzebę
dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych,
umie myśleć i działać kreatywnie. Jest odpowiedzialny
za pracę własną i zespołową.

AG_P6S_KK01,
AG_P6S_KO04,
AG_P6S_KR09

Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 20

Konsultacje 20

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
65

ECTS
2.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Propedeutyka przedmiotu. Produkcja roślinna oraz rynek surowców roślinnych
w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kwoty i limity produkcyjne. Standardy
handlowe, wymogi rynku, obrót towarowy – import, eksport.Polskie i unijne normy
jakościowe ziemiopłodów i surowców roślinnych Typy norm produktów i surowców
roślinnych. Polski system normalizacyjny. Jakość ziemiopłodów i artykułów rolno-
spożywczych. Kontrola i ocena jakości handlowej.

2. Zboża. Produkcja oraz rynek zbóż w Świecie, Europie i w Polsce. Organizacja i
zasady skupu. Badanie jakości. Giełda towarowa. Rośliny zbożowe. Użytkowanie
ziarna: konsumpcyjne, przemysłowe i paszowe. Bilans produkcji i wykorzystania.
Kształtowanie jakości konsumpcyjnej i wartości technologicznej zbóż – postęp
biologiczny, warunki siedliskowe, agrotechnika.

3. Zboża. Pszenica. Produkcja na Świecie, w Polsce i krajach U E. Główni
eksporterzy. Standardy ziarna pszenicy w obrocie krajowym, europejskim i
międzynarodowym. Wymagania jakościowe. Zboża. Żyto, pszenżyto, owies,
kukurydza i inne zboża. Produkcja na świecie w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Standardy jakościowe i handlowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
Użytkowanie ziarna zbóż: konsumpcyjne, przemysłowe i paszowe. Bilans produkcji
i wykorzystania. Perspektywy wykorzystanie ziarna zbóż do produkcji bioetanol.

4. Ziemniak – kierunki użytkowania w Świecie, w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Rynek oraz produkcja i podaż ziemniaków w Polsce i w Europie. Kwoty skrobiowe.
Przerób ziemniaków –produkcja skrobi i przetworów ziemniaczanych.
Przechowalnictwo ziemniaka. Ziemniak - standardy handlowe. Wymagania
jakościowe w zależności od kierunków użytkowania. Czynniki siedliskowe i
agrotechniczne kształtujące wielkość i jakość plonu. Rynek sadzeniaków.

5. Światowy rynek cukru - trzcinowego i buraczanego. Burak cukrowy. Rynek
cukru w Polsce. Przemysł cukrowniczy w Polsce na tle krajów europejskich. Limity
produkcji (kwoty cukrowe).Wartość technologiczna korzeni - wymagania
jakościowe. Organizacja i formy skupu surowca.

6. Oleiste. Rzepak ozimy. Kierunki użytkowania nasion na cele konsumpcyjne i
przemysłowe (biopaliwo). Możliwości rozwoju produkcji na cele nieżywnościowe.

7. Len, tytoń, chmiel. Rynek surowców. Skala produkcji i zasady jej organizacji.
Rejony uprawy w Polsce. Klasy jakości. Kształtowanie cech technologicznych i
jakościowych surowca podczas uprawy i jego zmienność.

8. Posumowanie wiadomości – zaliczenie.

9. Pojęcie jakości owoców w zależności od ich przeznaczenia. Kryteria oceny
jakości owoców. Metody oceny jakości owoców.

10. Czynniki wpływające na jakość zewnętrzną i wewnętrzną owoców.

11. Polskie normy dla kwiatów ciętych. Zbiór i przechowywanie kwiatów ciętych.

12. Przygotowanie kwiatów ciętych do transportu. Kondycjonowanie kwiatów
ciętych.

13. Kryteria oceny jakościowej warzyw przeznaczonych do przechowywania i
obrotu handlowego i potrzeb przetwórstwa. Cechy odmianowe warzyw
predysponujące je do bezpośredniego spożycia, oraz do przechowywania.

14. Opakowania dla warzyw w obrocie handlowym.

15. Całościowe zaliczenie przedmiotu

Wykład



4 / 6

2.

1-2. Normy jakościowe płodów rolnych i surowców roślinnych Kontrola jakości,
badanie cech organoleptycznych, oznaczanie zanieczyszczeń.

3-4. Rośliny zbożowe. Odmiany jakościowe i paszowe – charakterystyka oraz,
ocena przydatności technologicznej Pszenica – wymagania jakościowe, Produkty i
koncentraty zbożowe: podział i charakterystyka.

5-6. Towaroznawstwo produktów zbożowych: typy mąki pszennej, typy mąki
żytniej, mąki produkowane z innych gatunków zbóż. Kasze i przetwory zbożowe w
Polsce i na świecie, ocena towaroznawcza kasz ,wyroby makaronowe , ocena
towaroznawcza.

7-8. Jęczmień - surowiec w przemyśle piwowarsko-słodowniczym. Kryteria oceny
jakości ziarna jęczmienia. Jęczmień – cechy jakości ziarna, wyrównanie, energia
kiełkowania, zawartość białka. Omówienie norm, prezentacja lub wykonanie
oznaczeń. Ocena wartości słodu browarnego, wydajność ekstraktu, siła
enzymatyczna, Odmiany jakościowe – charakterystyka, zasady oceny
przydatności technologicznej. Produkcja słodu. Normy czynnościowe: gęstość
ziarna, wyrównanie ziarna, MTN, zawartość białka, test sedymentacji, liczba
opadania. Omówienie norm.

9-10. Burak cukrowy. Ocena jakościowa korzeni. Jakość i przygotowanie surowca -
zdrowotność, zanieczyszczenie plonu. Wymagania minimalne i cechy
dyskwalifikujące. Prezentacja wad korzeni. Produkty uboczne: melasa, wysłodki
buraczane. Wartość technologiczna surowca, polaryzacja, wydatek cukru,
zawartość melasotworów, współczynnik alkaliczności. (4 h)

11-12. Ziemniak - ziemniaki jadalne skrobiowe oraz do przetwórstwa
spożywczego. Dobór odmian do kierunku użytkowania.

13-14. Rośliny strączkowe, oleiste i specjalne - soja, rzepak ozimy, len, tytoń i
chmiel. Kierunki użytkowania nasion - konsumpcyjny i przemysłowy. (produkcja
biodisla). Produkty uboczne. Klasy jakości lnu grubość i długość techniczna słomy,
zawartość i cechy włókna.

15. Repetytorium i zaliczenie.

16-19. Zwiedzanie giełdy ogrodniczej (struktura i zasady funkcjonowania giełdy,
oferta handlowa, przedłużanie trwałości kwiatów ciętych, przedłużanie trwałości
zieleni ciętej, opakowania roślin ozdobnych).

20. Sprawozdanie z giełdy – dyskusja.

21-23. Standardy jakości owoców, linie sortujące, opakowania.

24-25. Prezentacja w wybranych punktów sprzedaży (supermarkety, dyskonty,
sklepy osiedlowe,

rynki hurtowe, targowiska) dotycząca oferty owoców, jakość, opakowania
owoców.

26-28. Normy jakościowe dla wybranych grup warzyw, budowa i eksploatacja linii
sortowniczych

(pomidor, cebula, marchew).

29-30. Prezentacja w wybranych punktów sprzedaży dotycząca oferty, jakości,
opakowania warzyw.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Prezentacja 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
Botanika,
Technologie produkcji roślinnej

Literatura
Obowiązkowa

Chotkowski J., 2002: Ekonomika i technologia produkcji ziemniaków skrobiowych. Wydawnictwo „Wieś Jutra”. ss. 161.1.
Ciećko Z. 2003. Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolniczych. Wydawnictwo UWM.2.
Kołżyn-Krajewska D., Sikora T. Towaroznawstwo żywności, SiP Warszawa, 19983.
Broszura interpretacyjna do standardów jakości handlowej owoców i warzyw, Min.Rol.i Rozwoju Wsi4.
Czekalski M. Ogólna uprawa roślin ozdobnych, Wyd. AR Wrocław, 19995.

Dodatkowa

Chotkowski J., 2002: Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Wydawnictwo „Wieś Jutra”. ss. 2481.
Cichoń Z. Nowoczesne opakowalnictwo żywności, ZNiO, Wrocław, 19962.
Łukaszewska A., Skutnik E. Przewodnik florysty. Materiał roślinny, akcesoria, kompozycje, przedłużanie trwałości, Wyd.3.
SGGW Warszawa, 2003



6 / 6

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i podejmowania działań w celu
rozwiązywania zaistniałych problemów zawodowych

AG_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności
za produkcję płodów rolnych wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska.

AG_P6S_KR09 Absolwent jest gotów do stosowania się do przepisów prawa i obowiązujących regulaminów.

AG_P6S_UK10 Absolwent potrafi przygotować sprawozdania, prace projektowe, wystąpienia i prezentacje ustne

AG_P6S_UO13 Absolwent potrafi planować pracę własną i zespołową oraz współpracować w grupie, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

AG_P6S_UW05 Absolwent potrafi przestrzegać zasad zarządzania jakością we wszystkich ogniwach agrobiznesu.

AG_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące ekonomiki i organizacji
przedsiębiorstw agrobiznesu, w tym sfery produkcji, obrotu rolnego, przetwórstwa i przechowalnictwa
płodów rolnych.

AG_P6S_WK10
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania rynków rolnych, marketingu
w agrobiznesie oraz wiedzę zagadnienia dotyczące działalności pozarolniczych, w tym turystyki w rozwoju
obszarów wiejskich.


