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Kierunek lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Mykotoksyny i grzyby toksynotwórcze  
Micotoxins and toxinogenic fungi 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1/2) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Irena Kiecana 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ochrony Roślin 

Cel modułu Zapoznanie studentów z gatunkami grzybów toksyno-
twórczych, wytwarzanymi przez nie mykotoksynami oraz ich 
działaniem na rośliny, zwierzęta i ludzi. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Środowisko jako miejsce występowania grzybów toksyno-
twórczych, czynniki wpływające na wytwarzanie mikotoksyn. 
Drogi powstawania mikotoksykoz, ergotyzm i inne groźne 
mikotoksykozy ludzi. Fitotoksyczne oddziaływanie wtórnych 
metabolitów gatunków toksynotwórczych z rodzajów 
Gibberella i Fusarium. Trichoteceny - wytwarzające je 
patogeny, szkodliwość dla organizmów stałocieplnych. 
Występowanie i biologiczna aktywność wybranych gatunków z 
grupy grzybów mitosporowych. Charakterystyka wybranych 
gatunków z rzędu Eurotiales oraz zootoksyczność i 
fitotoksyczność wtórnych metabolitów tych grzybów. Metody 
izolacji grzybów toksyno-twórczych z materiału roślinnego. 
Sposoby hodowli stadiów anamorficznych i teleomorficznych 
grzybów toksynotwórczych. Charakterystyka cech makro i 
mikroskopowych gatunków toksynotwórczych Metody 
chemiczne wykorzystywane w oznaczaniu jakościowym i 
ilościowym toksycznych metabolitów wtórnych grzybów. 
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dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja 

 


