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Kierunek lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa 
w języku angielskim 

Monitoring patogenów  i szkodników roślin 
Monitoring of plant pathogens and pests 

Język wykładowy j. polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
 

obowiązkowy 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe 

5 (2,5/2,5) 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za moduł 

Prof. dr hab. Bożena Łagowska 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Ochrony Roślin: Zakład Entomologii, Zakład 
Fitopatologii i Mykologii 

Cel modułu  
 

Zapoznanie studentów z metodami wykrywania szkodników i 
patogenów roślin ogrodniczych i urządzeniami służącymi do ich 
odławiania oraz z metodami oceny stopnia zagrożenia roślin przez 
patogeny i szkodniki. 

 

Treści programowe modułu kształcenia  Pojęcie monitoringu z podziałem na monitoring 
techniczny, ekologiczny i zintegrowany. Monitoring 
układów faunistycznych. Monitoring w ochronie roślin. 
Biologiczne i ekologiczne uwarunkowania monitoringu 
patogenów i szkodników roślin ogrodniczych. Metody i 
urządzenia stosowane w monitoringu patogenów i 
szkodników roślin. Metody określania stopnia zagrożenia 
roślin ogrodniczych przez agrofagi. Urządzenia 
stosowane w monitoringu i sposoby ich wykorzystania. 
Problematyka monitoringu patogenów i szkodników 
warzyw, roślin sadowniczych, roślin uprawianych pod 
osłonami, szkodników magazynów i szkodników lasów 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład – prezentacja multimedialna wspomagana filmami,  
samodzielna i zespołowa realizacja zadań,  pokaz, dyskusja 

 


