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Jednostka oferująca moduł Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 

Cel modułu Opanowanie wiadomości z zakresu: rodzaju pestycydów 

stosowanych w rolnictwie, ochrony roślin w rolnictwie 

integrowanym, wpływu chemicznych środków ochrony roślin na 

środowisko i człowieka, zasad bhp podczas wykonywania 

zabiegów ochrony roślin 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę z zakresu: podziału pestycydów i metod 

ograniczania zużycia chemicznych środków ochrony roślin 

(adiuwanty, alternatywne metody ochrony roślin), zasad bhp 

podczas zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, techniki 

stosowania pestycydów (doboru dawek, terminów, i warunków 

atmosferycznych podczas wykonywania zabiegów), wpływu 

pestycydów na organizmy stałocieplne, pszczoły i mikroorganizmy 

glebowe, klas toksyczności pestycydów, doboru pestycydów do 

grup roślin uprawnych, znaczenia okresu rozkładu herbicydów dla 

bezpieczeństwa ich stosowania 
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