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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Zrównoważona ochrona przed chwastami 
Sustainable weed management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia drugi stopień, studia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (kontaktowe 1,5/ niekontaktowe 1,5) 

Tytuł/stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Andrzej Borowy 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego 

Cel modułu Zapoznanie studenta z ochroną roślin uprawnych przed 
chwastami, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie 
rolnictwa zrównoważonego 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Rozwój zrównoważony, a ochrona przed chwastami. Rola chwas-
tów w agrocenozie: wpływ na glebę, organizmy szkodliwe i 
pożyteczne. Znaczenie płodozmianu, zmianowania i ściółkowania 
gleby w ochronie upraw przed chwastami. Szczegółowa charakte-
rystyka gatunków z rodziny Brassicaceae, Fabaceae i Poaceae 
jako roślin okrywowych. Wykorzystanie zjawiska fotoblastyzmu i 
allelopatii do regulowania stanu zachwaszczenia pola. Najnowsze 
narzędzia stosowane do niszczenia chwastów (szczotki, pielniki 
palcowe). Wady i zalety termicznej metody niszczenia chwastów 
(wypalanie, para wodna). Herbicydy polecane w zrównoważonej 
ochronie przed chwastami. Dotychczasowe osiągnięcia i perspek-
tywy stosowania biologicznej metody ochrony przed chwastami. 
Uodparnianie się chwastów na herbicydy i praktyczne znaczenie 
tego zjawiska. Omówienie zrównoważonych programów ochrony 
wybranych gatunków roślin uprawnych przed chwastami. 
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