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Rynki rolne II
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.2233.20

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

Tomasz Berbeka

Pozostali prowadzący Tomasz Berbeka

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Organizacja rynków rolnych w Polsce i krajach UE. Interwencja rynkowa, systemy kwot i pomocy. Organizacje
producenckie. Analiza poszczególnych rynków branżowych w Polsce. Asortyment i wymagania jakościowe dla
nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych. Zasady wprowadzania nawozu do obrotu. Zasady
przechowywania, transportu i stosowania nawozów.
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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 na temat
funkcjonowania rynków rolnych w Polsce. Zna
podstawowe regulacje prawne z zakresu obrotu,
nawozami, produktami roślinnymi i zwierzęcymi. Zna
producentów nawozów.

AG_P6S_WG04,
AG_P6S_WK10 Egzamin pisemny

W2
Student zna asortyment i procedury wprowadzania
do obrotu nawozów (w świetle prawa krajowego i UE).
Potrafi określić efektywność i opłacalność nawożenia.

AG_P6S_WG06 Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykorzystać informacje rynkowe
do podejmowania decyzji na rynkach rolnych. AG_P6S_UK09 Projekt

U2 Nabywa umiejętność oceny jakości nawozów AG_P6S_UW06 Projekt

U3 Zna zasady przechowywania nawozów oraz przepisy
BHP przy ich stosowaniu AG_P6S_UW05 Egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość znaczenia zasad w zakresie obrotu
produktami rolnymi, nawozami. Wykazuje zrozumienie
dostosowania oferty handlowej nawozów do potrzeb
odbiorcy.

AG_P6S_KK01 Egzamin pisemny

K2
Potrafi podejmować decyzje gospodarcze kierując się
dbałością o środowisko oraz mając na uwadze względy
ekonomiczne.

AG_P6S_KO04 Projekt

K3
Przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne
role.

AG_P6S_KO05 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Rynki rolne w Polsce

2. Rynki rolne w krajach UE

3. Wspólna organizacja rynków rolnych w ramach WPR.

4. Interwencja rynkowa

5. Systemy kwot i pomocy

6. Ceny rynkowe

7. Standardy obrotu i produkcji

8. Handel z krajami trzecimi

9. Organizacje producentów i międzybranżowe

10. Prognozowanie na rynkach rolnych

11. Światowa organizacja handlu

12. Umowy międzynarodowe w zakresie rynków rolnych

13. Normy i standardy jakości

14. Bilans żywnościowy na świecie

1/ Nawozy mineralne we współczesnym rolnictwie- produkcja i zużycie nawozów
stałych i płynnych w Polsce i UE

2/ Nawozy w przepisach prawnych krajowych oraz UE. Nawozy WE

3/ Procedury wprowadzania do obrotu krajowych nawozów mineralnych oraz nawozów
WE

4/ Procedury wprowadzania do obrotu , naturalnych,  organicznych i organiczno-
mineralnych

5/ Procedury wprowadzania do obrotu środków poprawiających właściwości gleb

6/ Wymagania jakościowe dla nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych,
organiczno-mineralnych oraz środków poprawiających właściwości gleb.

7/ Charakterystyka firm produkujących nawozy oraz charakterystyka ich oferty
handlowej

8/ Asortyment i zasady stosowania nawozów mineralnych jednoskładnikowych. Kryteria
wyboru formy nawozu do stosowania

9/ Asortyment i zasady stosowania nawozów mineralnych wieloskładnikowych oraz
mikroelementowych. Ocena pokrycia potrzeb pokarmowych roślin i nawozowych gleb.

10/ Wymagania weterynaryjne dla nawozów i polepszaczy gleb wytworzonych z
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

11/ Rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Warunki dopuszczenia do obrotu
nawozów produkowanych na bazie odpadów

12/ Metody kontroli jakości nawozów

13/ Zasady transportu, składowania, przechowywania nawozów mineralnych,
naturalnych i organicznych.

14/ Czynniki determinujące efektywność rolniczą i ekonomiczną nawożenia

15/ Nawozowa degradacja gleb. Wpływ stosowania nawozów na zdrowie zwierząt i ludzi

Wykład
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2.

1. Udział poszczególnych rynków rolnych w produkcji rolniczej

2. Rynki rolne w UE – analiza

3. Analiza rynku krajowego:

4. Rynek zbóż 

5. Rynek roślin oleistych

6. Rynek mięsa

7. Rynek mleka

8. Rynek drobiu i jaj

9. Rynek ziemniaczany i cukrowniczy

10. Rynek browarniczy i spirytusowy

11. Rynek tytoniowy i winiarski

12. Rynek owocowo – warzywny

13. Pozostałe rynki

14. Bilans żywnościowy – zadania

Określanie potrzeb wapnowania na podstawie właściwości gleb. (1 h)
Przyrodnicze i ekonomiczne aspekty wyboru formy nawozu wapniowego. Obliczanie
kosztów wapnowania (2 h).
Określanie potrzeb pokarmowych roślin na podstawie ich składu chemicznego (2 h).
Określanie potrzeb nawozowych gleb na podstawie ich zasobności  (mapy glebowe,
liczby graniczne) (2 h).
Opracowanie planu nawożenia dla gospodarstwa specjalizującego się w produkcji
roślinnej – wyznaczanie dawek (2 h).
Opracowanie planu nawożenia dla gospodarstwa specjalizującego się w produkcji
roślinnej – dobór nawozów jedno- i wieloskładnikowych (2 h).
Bilans składników pokarmowych i materii organicznej (2 h).
Obliczanie kosztów planowanego nawożenia mineralnego pod poszczególne rośliny i
dla gospodarstwa (2 h).

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt 50%

Wymagania wstępne
Gleboznawstwo, podstawy produkcji roślinnej, żywienie roślin, matematyka, statystyka
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Obowiązkowa

IERiGŻ - PIB Warszawa - Raporty1.
KOWR - Raporty Roczne2.
GUS - Rynki żywnościowe3.
Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych. Część II. Nawozy i systemy nawożenia. PWRiL Warszawa4.
Grześkowiak A. 2013. Vademekum nawożenia czyli zbiór podstawowych informacji o nawożeniu. www.nawozy.eu5.
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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_KO05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad BHP w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykazywania
odpowiedzialności za pracowników oraz powierzony sprzęt.

AG_P6S_UK09 Absolwent potrafi wyszukiwać, zrozumieć, analizować i wykorzystywać informacje, z zachowaniem praw
własności intelektualnej.

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

AG_P6S_UW06
Absolwent potrafi rozpoznać zagrożenia biologiczne charakterystyczne dla produkcji rolniczej ije
eliminować a także ocenić ekologiczne skutki nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz
wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie.

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_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu gleboznawstwa – zna
najważniejsze właściwości gleb i ich funkcje użytkowe, podstawy systematyki i waloryzacji gleb oraz inne
metody oceny gospodarczej agroekosystemów.

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.


