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Podstawy produkcji roślinnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNZJS.I2B.1688.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marcin Kozak

Pozostali prowadzący Marcin Kozak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot Podstawy produkcji roślinnej zapoznaje studentów z zagadnieniami dotyczącymi wzrostu, rozwoju,
tworzenia plonu podstawowych gatunków roślin upraw polowych (ziemniak, burak, pszenica, żyto, pszenżyto,
jęczmień, owies, kukurydza, groch, bobik, łubin, soja, koniczyna, lucerna, rzepak).
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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 podstawową wiedzę z zakresu polowej
produkcji roślinnej. Student zna budowę morfologiczną
i anatomiczną oraz rozwój podstawowych / głównych
gatunków roślin upraw polowych.

NZ_P6S_WG03 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie pozyskiwać informacje z zakresu
nowoczesnej produkcji roślinnej. Potrafi rozpoznać
podstawowe gatunki roślin upraw polowych. Student
potrafi w produkcji roślinnej dobrać odpowiednie
odmiany hodowlane w zależności od kierunku ich
użytkowania.

NZ_P6S _UW05 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów kształcić się przez całe życie.
Student ma świadomość odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.

NZ_P6S _KO02 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Konsultacje 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Tematyka wykładów:

Wykład 1. Wiadomości wstępne (charakterystyka głównych pojęć: rodzaj,
gatunek, odmiana botaniczna, odmiana rolnicza, odmiana hodowlana,
produktywność, produkcyjność, plon główny, plon uboczny (2 godz.).

Wykład 2, 3. Czynniki warunkujące rozwój i plonowanie roślin okopowych,
Fizjologiczne podstawy rozwoju okopowych na przykładzie ziemniaka i buraka.
Nowoczesne technologie produkcji okopowych (4 godz.).

Wykład 4, 5. Czynniki warunkujące rozwój i plonowanie roślin zbożowych.
Fizjologiczne podstawy rozwoju zbóż na przykładzie rodzajów pszenica, żyto,
pszenżyto. Nowoczesne technologie produkcji zbóż. (4 godz.).

Wykład 6, 7. Czynniki warunkujące rozwój i plonowanie roślin zbożowych.
Fizjologiczne podstawy rozwoju zbóż na przykładzie rodzajów jęczmień, owies,
kukurydza. Nowoczesne technologie produkcji zbóż (4 godz.).

Wykład 8, 9. Czynniki warunkujące rozwój i plonowanie roślin bobowatych
grubonasiennych. Fizjologiczne podstawy rozwoju bobowatych na przykładzie
rodzaju groch i łubin. Różnice w biologicznym wiązaniu azotu przez rośliny
bobowate. Nowoczesne technologie produkcji bobowatych (4 godz.).

Wykład 10, 11. Czynniki warunkujące rozój i plonowanie roślin bobowatych
grubonasiennych (bobik, soja). Nowoczesne technologie produkcji bobowatych (4
godz.)

Wykład 12, 13. Czynniki warunkujące rozwój i plonowanie roślin bobowatych
drobnonasiennych. Fizjologiczne podstawy rozwoju bobowatych
drobnonasiennych na przykładzie rodzajów koniczyna, lucerna. Nowoczesne
technologie produkcji koniczyny i lucerny (4 godz.).

Wykład 14, 15. Czynniki warunkujące rozwój i plonowanie roślin przemysłowych
oleistych. Fizjologiczne podstawy rozwoju na przykładzie rodzaju kapusta rzepak.
Nowoczesna technologia produkcji rzepaku (4 godz.).

 

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
Biologia (w zakresie szkoły średniej).
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KO02
Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i społecznej w zakresie kształtowania
jakości żywności, rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych oraz dbałości o środowisko
naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie człowieka

NZ_P6S _UW05 Absolwent potrafi wskazywać odpowiednie metody, techniki i technologie stosowane w produkcji i
utrwalaniu żywności

NZ_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu właściwości surowców i produktów żywnościowych
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz materiałów pomocniczych


