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Przedmowa

Niniejszy skrypt dedykowany jest przede wszystkim studentom Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego jako pomoc dydaktyczna do prowadzonych od roku akademickiego 2011/2012 ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu pod tym samym tytułem. Ćwiczenia laboratoryjne z ekotrofologii stanowić będą cenne uzupełnienie
wykładów prowadzonych na III roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego naszej
uczelni już od 1995 r. w związku z uruchomieniem na wydziale nowej specjalności
„Zarządzanie i inżynieria ochrony środowiska”. Wówczas dr hab. inż. Katarzyna
Szołtysek, prof. UE, opracowała autorski program nowego przedmiotu pod nazwą
„podstawy ekotrofologii”, obowiązującego na III roku studiów stacjonarnych, jak
również na jednolitych magisterskich studiach zaocznych (w wymiarze odpowiednio 30 i 10 godzin). Aktualnie przedmiot ten prowadzony jest również na studiach
niestacjonarnych I stopnia w semestrze 6. w wymiarze 12 godzin (8 godzin w formie
e-learningu, w formie tradycyjnej zaś 4 godziny). Równocześnie z pojawieniem się
tego przedmiotu w 2004 r. wydana została książka Zarys problematyki żywności
ekologicznej autorstwa wspomnianej wcześniej prof. Szołtysek.
Program wykładów z ekotrofologii (etymologicznie: oikos – środowisko, trophe
– żywność, logos – nauka), czyli nauki o żywieniu człowieka produktami uzyskanymi z roślin i zwierząt, którym zapewniono warunki egzystencji zgodne z ich fizjologicznymi potrzebami, występującymi w środowisku naturalnym, obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu rolnictwa ekologicznego, genezę i perspektywy rozwoju
rolnictwa ekologicznego, problematykę przetwórstwa jego produktów, charakterystykę jakości żywności ekologicznej oraz stan prawny dotyczący omawianej tematyki, co zostało poruszone w wielu publikacjach Mieczysława Górnego.
Celem dydaktycznym przedmiotu jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat
rozwoju rolnictwa ekologicznego w kraju i na świecie. W ramach przedmiotu znajdą
się zarówno podstawowe pojęcia z zakresu rolnictwa ekologicznego, informacje dotyczące jego genezy, jak i charakterystyka związanej z nim nierozerwalnie problematyki żywności ekologicznej.
Jak już wspomniano, ćwiczenia laboratoryjne z ekotrofologii stanowić będą cenne uzupełnienie wykładów i dotyczyć będą przede wszystkim jakości żywności pochodzenia ekologicznego na tle analogicznych grup produktów konwencjonalnych.
Opracowanie składa się z trzech zasadniczych rozdziałów, w których przedstawiono kolejno:
–– uwagi ogólne na temat rolnictwa ekologicznego,
–– teoretyczne podstawy wykonania oznaczeń,
–– badania laboratoryjne żywności.
Szymon T. Dziuba
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