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Cel modułu Celem modułu jest przekazanie wiedzy teoretycznej  
i praktycznej z zakresu nomenklatury, mechanizmów  
i fizjologicznych efektów działania bioregulatorów endogennych 
i egzogennych oraz możliwości zastosowań bioregulatorów 
syntetycznych i naturalnych w produkcji warzyw i roślin 
ozdobnych oraz w sadownictwie i szkółkarstwie,  

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Klasyfikacja i nomenklatura regulatorów wzrostu i rozwoju 
roślin. Bioregulatory endogenne (fitohormony, i inne substancje 
regulatorowe) – struktura chemiczna, szlaki biosyntezy, 
mechanizm i fizjologiczne efekty działania oraz ich 
współdziałanie w roślinie. Bioregulatory egzogenne 
(syntetyczne i naturalne: regulatory wzrostu, biostymulatory, 
bioinhibitory) – podział, nazwy handlowe preparatów, 
substancje biologicznie czynne, fizjologiczne efekty działania. 
Zastosowania bioregulatorów w produkcji roślin warzywnych, 
przyprawowych i ozdobnych, w sadownictwie i szkółkarstwie 
oraz w ochronie roślin przed chorobami i pielęgnacji upraw, 
sadów i terenów zieleni. Unormowania prawne, sposoby i 
zasady aplikacji bioregulatorów oraz ich współdziałanie z 
nawożeniem mineralnym roślin. Korzyści i zagrożenia 
wynikające ze stosowania bioregulatorów w praktyce 
ogrodniczej.    
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, 
doświadczenia wegetacyjne, prezentacje ustne i multimedialne, 
dyskusja w grupie. 

 


