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Cel modułu treścią przedmiotu są problemy związane ze stosowaniem GMO i 
pestycydów w produkcji roślinnej. Celem nadrzędnym 

przedmiotu jest ukazanie korzyści i zagrożeń ludzi i środowiska 

wynikających z zastosowania genetycznie ulepszonych 
organizmów i pestycydów w produkcji roślinnej. W ramach 

przedmiotu student zostanie zapoznany z etycznymi 
zagadnieniami rolnictwa w zakresie produkcji żywności w 

świecie, ochrony ekosystemów naturalnych i bioróżnorodności 

roślinnej.  
 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Techniki powstawania i rodzaje organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych. Cele transgenizacji mikroorganizmów, roślin i 
zwierząt. GMO we współczesnej gospodarce. Przegląd GMO 

mających znaczenie dla ochrony roślin: transgeniczne rośliny 
odporne na szkodniki, choroby i herbicydy; transgeniczne 

organizmy pożyteczne regulujące liczebność szkodników roślin, 
transgeniczne owady szkodliwe. Komercjalizacja GMO. Korzyści i 

zagrożenia środowiska i ludzi wynikające z  zastosowania GMO w 

produkcji roślinnej. Bezpieczeństwo biologiczne środowiska i 
ludzi: normy prawne, procedury użytkowania GMO. Zostaną 

zaprezentowane podstawowe zagadnienia dotyczące bioetyki 
oraz fundamentalne jej założenia. Zostaną omówione problemy 

bioetyki współczesnej związane miedzy innymi z zagadnieniami 

etyki w produkcji roślinnej. W ramach wykładów rozpatrywane 
będa aspekty etyczne i praktyczne rolnictwa biologicznego, 

aspekty etyczne zachowania agro-bioróżnorodności. 
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Wykład - prezentacja multimedialna wykorzystaniem technik 

audiowizualnych, wykonanie i prezentacja projektu 

zespołowego, dyskusja. 

 


