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Zapoznanie z procesem kwitnienia i wymogami zapylenia roślin 
uprawnych oraz możliwościami wykorzystania pszczołowatych i 
muchówek w nowoczesnym ogrodnictwie (intensyfikacja 
plonowania upraw w warunkach polowych i pod osłonami, 
podniesienie jakości plonu, uprawy ekologiczne, produkcja 
nasion) a także ze znaczeniem tych procesów w przepływie 
genów pomiędzy uprawami a roślinnością siedlisk naturalnych.. 

Treści modułu kształcenia  Obejmuje wiedzę o budowie kwiatu roślin anemogamicznych, 
zoogamicznych i ambofilnych oraz o przystosowaniach do obco- i 
samopylności. Omawiana jest rola owadów (Apidae i Syrphidae) 
w produkcji roślinnej oraz wpływ zapylenia na wielkość i jakość 
plonu. Prezentowane są systemy reprodukcyjne i wymogi 
zapylenia roślin uprawnych (sadowniczych, warzywniczych, 
zielarskich i ozdobnych) oraz możliwości przepływu genów za 
pośrednictwem owadów zapylających z upraw GMO do siedlisk 
naturalnych. 
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Wykład multimedialny, dyskusyjne ćwiczenia audytoryjne z 
wykorzystaniem kolekcji materiału roślinnego, wykonanie 
zadania projektowego w zespole, prezentacja zadania 
projektowego i dyskusja  

 


