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Cel modułu  student zna podstawowe zagadnienia związane z jakością surowców roślinnych: 

kryteria jakości, normy i standardy, zdrowa i bezpieczna żywność i umie odnieść 

je do konkretnej grupy roślin uprawnych celem oceny jej parametrów 

jakościowych  

 potrafi wskazać podstawowe czynniki zagrażające jakości pozyskiwanych 

plonów roślin uprawnych   

 student potrafi wskazać zasadnicze czynniki decydujące o jakości surowców 

pochodzenia roślinnego i ocenić ich wpływ na rośliny uprawne 

 student potrafi zastosować poznane parametry jakościowe w ocenie walorów 

jakościowych i zdrowotnych produktów roślinnych 

 student posiada świadomość wpływu działalności agrotechnicznej człowieka na 

jakość pozyskiwanej żywności, a w dalszej kolejności na stan zdrowotny ludzi i 

zwierząt 

 student potrafi również uzasadnić celowość zabiegów zmierzających do poprawy 

jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę z zakresu kryteriów i jakości produktów pochodzenia roślinnego, 

wpływu nawożenia na jakość roślin uprawnych, środków ochrony roślin (podstawy 

ochrony roślin, pozostałości pestycydów w surowcach roślinnych, wpływ środków 

ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt), substancji toksycznych w 

środowisku, jakości roślin uprawianych w warunkach gleb kwaśnych i bardzo 

kwaśnych oraz gleb zasolonych, bezpiecznych metod produkcji surowców 

roślinnych.  
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