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Prof. dr hab.  Zenia Marianna Michałojć  
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Cel modułu 
 

Zapoznanie studentów z metodami jakościowymi i 

ilościowymi w ocenie jakości surowców roślinnych 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Podstawowe pojęcia i metody wykorzystywane do oceny 

jakości surowców pochodzenia roślinnego. Metody i 

systemy produkcji wysokiej jakości surowców roślinnych - 

Dobra Praktyka Rolnicza (GAP) GMP, GHP oraz system 

HACCP. Problematyka normalizacyjna, normy UE, PN. 

Wykorzystanie norm w ocenie jakości surowców 

roślinnych. Skład chemiczny roślin – woda, sucha masa, 

składniki mineralne. Wartość biologiczna surowców 

pochodzenia roślinnego - białka i związki niebiałkowe 

(azotany V, III); tłuszcze i węglowodany, witaminy.  

Zawartość związków antyodżywczych, pozostałości 

środków ochrony roślin, metali ciężkich w surowcach 

pochodzenia roślinnego. 
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2001. 
Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, 

praktyczne wykonanie analiz chemicznych, ocena 

sensoryczna, dyskusja. 

 
 


