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Bioróżnorodność w hodowli roślin
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.MI2B.0246.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Renata Galek, Dariusz Zalewski

Pozostali prowadzący Renata Galek, Dariusz Zalewski, Kamila Nowosad, Sylwia Lewandowska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie

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

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 W ramach kursu student zostaje zapoznany z formami bioróżnorodności i międzynarodowymi konwencjami
regulującymi zasady korzystania i ochrony.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu metod zwiększania bioróżnorodności oraz jej oceny w kontekście doskonalenia
roślin użytkowych.

C3 Uświadomienie słuchaczom wagi ochrony bioróżnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna rolę bioróżnorodności w hodowli roślin
oraz podstawowe techniki służące do jej zwiększania,
ochrony a także oceny.

RR_P7S_WK10 Zaliczenie pisemne,
Referat

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zdefiniować zagrożenia dla
bioróżnorodności i wskazać metody jej poszerzenia
na drodze pozyskiwania mieszańców
wewnątrzgatunkowych, międzygatunkowych czy
mutagenezy.

RR_P7S_UW02 Referat

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do  dokształcania
i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii
w rolnictwie umożliwiających pozyskanie odpowiedniej
bioróżnorodności dla praktyki rolniczej.

RR_P7S_KK01
Referat, Udział w
dyskusji, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 5

Przygotowanie raportu 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka wykładów: 15x1h
1.        Znaczenie bioróżnorodności dla hodowli roślin – podstawowe pojęcia i
definicje
2.        Międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony bioróżnorodności
3.        Ochrona bioróżnorodności roślin in situ i ex situ 
4.        Rola banków genów i ogrodów botanicznych w ochronie bioróżnorodności
w Polsce i na świecie
5.        Praktyczne znaczenie mutantów spontanicznych w ewolucji i hodowli
roślin. 
6.        Historia mutagenezy.
7.        Zastosowanie mutagenów fizycznych i chemicznych do zwiększania
bioróżnorodności. 
8.        Techniki mutacyjne. 
9.        Genetyczne podstawy biologii kwitnienia roślin. Wykorzystanie
rekombinacji i krzyżowania oddalonego do poszerzania zmienności genetycznej. 
10.    Rola kolekcji w poszukiwaniu źródeł odporności na choroby.
11.    Interakcja genotypowo-środowiskowa a bioróżnorodność.
12.   Wpływ źródła CMS na właściwości roslin uprawnych.
13.    Wybrane zagadnienia z reakcji roślin na czynniki stresowe środowiska.
14.    Rola resyntezy rzepaku w zwiększaniu bioróżnorodności.
15.    Metody cytogenetyczne w ocenie bioróżnorodności.

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń: 15h

 

1.        Bioróżnorodność w kolekcjach roślin uprawnych

2.        Biologia kwitnienia. Zapłodnienie roślin.

3.        Metody wykorzystywane do oceny żywotności i płodności pyłku 

4.        Technika krzyżowania roślin samopylnych i obcopylnych. 

5.        Ocena efektywności krzyżowania w zależności od doboru komponentów
rodzicielskich.

6.        Zasady analizy zmienności w pokoleniu F2 .

7.        Metody indukowania mutacji w celu zwiększenia bioróżnorodności.

8.        Wykorzystanie testu redukcji wzrostu siewek w procesie indukowania
mutacji . 

9.        Metody cytogenetyczne wykorzystywane do identyfikacji mutacji.

10.    Wykorzystanie testów laboratoryjnych do oceny bioróżnorodności
materiałów kolekcyjnych na stresy abiotyczne.

11.    Wykorzystanie metod mikroskopowych do oceny wpływu mutagenów
chemicznych, metali ciężkich na cykl komórkowy.

12.    Metody wykorzystywane do charakterystyki zmienności genetycznej. 

13.    Analiza statystyczna struktury populacji.

14.    15. Metody zachowywania i oceny bioróżnorodności – ćwiczenia terenowe
(Stacja Oceny odmian lub Arboretum Leśne)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Referat, Udział w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
genetyka, hodowla roślin
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących z
różnych źródeł

RR_P7S_UW02 Absolwent potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje, twórczo je interpretować,
krytycznie oceniać i analizować

RR_P7S_WK10 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu bioróżnorodności i związkach
między komponentami agroekosystemu


