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Jednostka oferująca moduł Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 

Cel modułu Opanowanie wiadomości z zakresu: rodzaju pestycydów i techniki 

ich stosowania, wpływu chemicznych środków ochrony roślin na 

środowisko, zasad bhp podczas stosowania środków ochrony 

roślin 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę z zakresu: podziału chemicznych środków 

ochrony roślin, techniki stosowania środków ochrony roślin 

(wyboru odpowiednich pestycydów, dawek i terminów wykonania 

zabiegu w zależności od gatunku rośliny uprawnej, możliwości 

łącznego stosowania środków ochrony roślin, stosowania środków 

ochrony roślin z adiuwantami), pozostałości pestycydów w 

płodach rolnych, klas toksyczności pestycydów, wpływu 

chemicznych środków ochrony roślin na mikroorganizmy glebowe 

oraz organizmy stałocieplne, zasad bhp podczas stosowania 

pestycydów, zasad ochrony roślin w rolnictwie integrowanym 

(metody ograniczania szkodliwości agrofagów, progi ekonomicznej 

szkodliwości agrofagów, monitoring agrofagów roślin uprawnych) 
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Planowane 

formy/działania/metody 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja, zespołowe projekty studenckie. 
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