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Skutki chemizacji rolnictwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.2332.21

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

Urszula Piszcz

Pozostali prowadzący Urszula Piszcz, Agnieszka Medyńska-Juraszek

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 poznanie przyczyn oraz skutków chemizacji rolnictwa, oddziaływania chemizacji na degradację fizyczną
i chemiczną środowiska,

C2 posiadanie wiedzy na temat przemieszczania się stosowanych substancji w układzie gleba – roślina – człowiek
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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
Zna w pogłębionym stopniu biologiczne, fizyczne
i chemiczne skutki oddziaływania człowieka
na środowisko

AG_P7S_WG01 Zaliczenie pisemne

W2
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod oceny
zasobów środowiska pozwalających na prowadzenie
określonej działalności gospodarczej, w tym także
agroturystycznej.

AG_P7S_WG06 Zaliczenie pisemne

W3

Zna w pogłębionym stopniu czynniki biotyczne
i abiotyczne mające wpływ na środowisko w skali
globalnej oraz regionalnej oraz zasady
odpowiedzialności za wyrządzenie szkód
w środowisku.

AG_P7S_WK09 Zaliczenie pisemne,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
diagnozować zagrożenia dla środowiska wynikające
z działalności rolniczej, a także im przeciwdziałać
i opracowywać metody naprawcze.

AG_P7S_UW09 Zaliczenie pisemne,
Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do pozyskiwania informacji z literatury
i z innych źródeł oraz integrowania uzyskanych
informacji, ich interpretacji i krytycznej oceny.

AG_P7S_KK02
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K2 Ma świadomość odpowiedzialności za produkcję
płodów rolnych wysokiej jakości. AG_P7S_KR07 Zaliczenie pisemne,

Udział w dyskusji

K3

Jest gotów do uznawania znaczenia dobrych relacji
międzyludzkich i etycznej odpowiedzialności za wpływ
działalności gospodarczej na środowisko,
przestrzegając zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu.

AG_P7S_KR06
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawy ekologii i ochrony środowiska, przyczyny chemizacji rolnictwa. Poziom
zużycia środków chemicznych w rolnictwie. Wpływ chemizacji środowiska na
właściwości fizyczne gleb. Źródła metali ciężkich w agrocenozie. Transfer
zanieczyszczeń w sieciach troficznych. Rola próchnic w obiegu pierwiastków
śladowych w zasięgu oddziaływania źródeł zanieczyszczeń. Odpróchniczenie gleb,
jako przejaw ich degradacji. Wykorzystanie biowęgla w poprawie właściwości
fizykochemicznych gleb. Rolnicze bądź przyrodnicze wykorzystanie odpadów
komunalnych i osadów ściekowych. Metale ciężkie w osadach ściekowych- źródła,
zawartość, normy zawartości. Wartość nawozowa komunalnych osadów
ściekowych oraz produkowanych na ich bazie kompostów i wermikompostów.

Nawożenie- niezbędny zabieg produkcyjny oraz jako czynnik obciążający
środowisko. Nawożenie w rolnictwie intensywnym, integrowanym i systemach
alternatywnych. Wpływ różnych systemów nawożenia mineralnego na żyzność i
urodzajność gleb, a także na wielkość plonów oraz ich wartość technologiczną,
paszową oraz pokarmową. Degradacja nawozowa gleb – czynniki ograniczające
efektywność działania składników wprowadzonych do gleby wraz z nawozami.
Degradacja nawozowa gleb – nawożenie - przyczyna zakwaszenia, zasolenia,
zaburzenia równowagi jonowej w glebach i roślinach. Nawozy i nawożenie - źródło
biogenów w wodach gruntowych. Metody ograniczania strat składników na drodze
wymywania. Nawozy i nawożenie a zanieczyszczenie powietrza. Szkodliwość dla
roślin, zwierząt i człowieka. Ekologiczne i ekonomiczne skutki niedoboru/
nadmiaru siarki i mikroelementów.  Nawozy naturalne. Znaczenie ekologiczne,
błędy w przechowywaniu i stosowaniu, straty składników pokarmowych.
Nadmierne obciążanie nimi gleb, zanieczyszczenia wód i powietrza. Wartość
nawozowa słomy oraz węgla brunatnego. Nawozy produkowane na bazie węgla
brunatnego. Wykorzystanie do rekultywacji terenów zdegradowanych. Odpady z
przemysłu rolno-spożywczego. Metody przygotowania, warunki odzysku. Wartość
nawozowa kompostów gospodarczych. Ekologiczne skutki ich stosowania.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Udział w
dyskusji 100%

Wymagania wstępne
żywienie roślin
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Literatura
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Dodatkowa

Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW Warszawa.1.
Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. (red), 2011. Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. PWRiL, Warszawa.2.
Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. Cz. I. Podstawy nawożenia; PWRIL.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do pozyskiwania informacji z literatury i z innych źródeł oraz integrowania
uzyskanych informacje, ich interpretacji i krytycznej oceny.

AG_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia dobrych relacji międzyludzkich i etycznej
odpowiedzialności za wpływ działalności gospodarczej na środowisko, przestrzegając zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu.

AG_P7S_KR07 Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za produkcję płodów rolnych wysokiej jakości.

AG_P7S_UW09 Absolwent potrafi diagnozować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności rolniczej, a także im
przeciwdziałać i opracowywać metody naprawcze.

AG_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu biologiczne, fizyczne i chemiczne skutki oddziaływania
człowieka na środowisko.

AG_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące metod oceny zasobów środowiska
pozwalających na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, w tym także agroturystycznej.

AG_P7S_WK09
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki biotyczne i abiotyczne mające wpływ na
środowisko w skali globalnej oraz regionalnej oraz zasady odpowiedzialności za wyrządzenie szkód w
środowisku.


