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Technologie produkcji roślinnej II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPZIS.I10C.2547.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marek Liszewski

Pozostali prowadzący Marek Liszewski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.
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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
wiadomości związane z warunkami siedliskowymi,
w których prowadzona jest produkcja roślin
uprawnych.

ZI_P6S_WG13,
ZI_P6S_WG15 Egzamin pisemny

W2
uprawę roli pod poszczególne grupy roślin. Zapoznaje
się z zespołem warunków i kolejno po sobie
następujących działań mających na celu wytworzenie
produktów roślinnych.

ZI_P6S_WG15 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Opracowuje karty technologiczne w uprawie roli dla
wybranych gatunków roślin uprawnych. ZI_P6S_UK11

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

organizowania i prowadzenia badań w zespole,
docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę
dokształcania, przestrzega zasady higieny
i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zabiegów
uprawowych

ZI_P6S_KK02 Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

sem. 5

1.          Wprowadzenie do technologii produkcji roślinnej – elementy składowe
procesu,  

2.          Znaczenie gospodarcze zbóż - główne kierunki użytkowania (żywność,
pasza i energia odnawialna),    

3.          Rośliny zbożowe (pszenica, jęczmień) – technologie,

4.          Rośliny zbożowe ( pszenżyto, żyto, owies) – technologie,

5.          Rośliny zbożowe (kukurydza, gryka) – technologie,

6.          Rośliny okopowe bulwiaste (ziemniak) – główne kierunki użytkowania
(przemysł spożywczy, skrobiowy i gorzelniczy),  technologie ( w tym produkcja
sadzeniaków),  

7.          Rośliny okopowe korzeniowe (burak cukrowy) – znaczenie gospodarcze i
technologia (w tym produkcja nasion), 

8.          Rośliny oleiste (rzepak) – technologie (na olej jadalny i biodisel),

9.          Rośliny strączkowe (łubiny, groch i bobik) - technologie, 

10.       Rośliny drobnonasienne motylkowe (koniczyna, lucerna) - technologie

11.       Rośliny pastewne niemotylkowe (rzodkiew oleista, słonecznik)-
technologie, 

12.       Rośliny włókniste (len) i specjalne (tytoń i chmiel) -  technologie,

13.       Trawy w uprawie polowej,

14.       Zioła w uprawie polowe,

15.       Międzyplony. 

Wykład

2.

sem 5

1.   Czynniki warunkujące plonowanie roślin,
2. Biologia zbóż cz1. - budowa morfologiczna, zróżnicowanie odmian, 
3. Biologia zbóż cz.2 – budowa morfologiczna, zróżnicowanie odmian,  
4. Zaliczenie tematów 1-3 . Ważniejsze cechy jakościowe ziarna zbóż, dobór
odmian dla właściwej technologii produkcji, 
5. Budowa morfologiczna bulwy ziemniaka i korzenia buraka cukrowego, rozwój
oraz dobór odmian, 
 6. Zaliczenie tematów 4-6.Biologia rozwoju rzepaku oraz skład chemiczny oleju,

7. Morfologia i rozwój wybranych gatunków roślin pastewnych (łubin żółty,
słonecznik zwyczajny,  gorczyca biała), 
8. Rozwój lnu włóknistego i wymogi jakościowe, 
9. Biologia tytoniu i chmielu – rejonizacja uprawy i dobór odmian, 
1o. Agrotechniczne czynniki modyfikujące jakość roślin uprawnych  - wybrane
przykłady,
11. Doświadczalnictwo rolnicze na przykładzie Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego,
12-15. Zaliczenie tematów 7-11. Zajęcia terenowe (zapoznanie się z
podstawowymi maszynami stosowanymi w uprawie roli, przygotowanie materiału
siewnego, oszacowanie plonu na podstawie elementów struktury plonu).
 

Ćwiczenia laboratoryjne
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Prezentacja, Kolokwium, Udział w
dyskusji 50%

Wymagania wstępne
botanika,
fizyka,
chemia,
oraz wybrane elementy z przedmiotów z zakresu ochrony środowiska

Literatura
Obowiązkowa

Świętochowski B. i in.: Ogólna Uprawa Roli i Roślin. PWRiL, Warszawa 1996.1.
Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław 1999.2.
Praca zbiorowa pod redakcją Z. Jasińskiej i A. Koteckiego: Szczegółowa Uprawa Roślin, cz.1, 2. AR Wrocław 20033.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZI_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcjiw rozwiązywaniu
problemów zawodowych

ZI_P6S_UK11 Absolwent potrafi samodzielnie oraz w grupie, wszechstronnie analizować i dyskutować aspekty
ekologiczne i ochrony środowiska przyrodniczego przy podejmowaniu decyzji i aktywności technologicznej

ZI_P6S_WG13
Absolwent zna i rozumie procesy produkcyjne, obejmujące projektowanie organizacji i formy przepływu
produkcji, projektowanie i optymalizację przebiegu procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz trendy
rozwojowe z zakresu inżynierii produkcji w tym produkcji rolniczej

ZI_P6S_WG15 Absolwent zna i rozumie uwarunkowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz
infrastruktury gospodarstwa wiejskiego oraz przewiduje ich skutki dla środowiska naturalnego


