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osoby odpowiedzialnej 
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Cel modułu Poznanie podstawowych wiadomości z zakresu odporności 
roślin na agrofagi i zastosowania tego zjawiska w praktyce, 
zwłaszcza w kontekście propagowania zasad rolnictwa 
zrównoważonego 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Zajęcia z przedmiotu wprowadzają studenta w tematykę z 
zakresu rodzajów i mechanizmów odporności roślin na agro-
fagi, a także czynników wpływających na to zjawisko. Na 
zajęciach studenci nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną 
dotyczącą rodzajów i mechanizmów odporności roślin na 
agrofagi i wykorzystania tego zjawiska w praktyce (hodowla 
roślin odpornych na szkodniki, rodzaje testów entomologicz-
nych). Służą przekazaniu wiedzy odnośnie: biosyntezy i 
akumulacji substancji hamujących patogeny; rodzajów związ-
ków za pomocą których patogen oddziałuje na roślinę; roli 
fitoaleksyn i białek PR; rodzajów odporności indukowanej w 
zależności od zasięgu oddziaływania;  modeli specyficznego 
rozpoznania pomiędzy rośliną gospodarzem a patogenami 
biotroficznymi oraz neurotroficznymi; indukcji i supresji 
odporności i podatności.  
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Wykład-  prezentacja multimedialna, film poglądowy  
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