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Cel modułu Celem modułu jest wskazanie na rolę mikroorganizmów 

chorobotwórczych dla ziół w ograniczaniu prawidłowego wzrostu 

roślin oraz ich negatywnego wpływu na jakoś oraz ilość surowca 

zielarskiego (diagnostyka chorób roślin zielarskich, możliwości 

przeżywania patogenów, źródła infekcji pierwotnej i wtórnej). 

Zapoznanie studentów z wybranymi gatunkami stawonogów 

fitofagicznych i pożytecznych w uprawach roślin zielarskich. 

Poznanie zasad, metod i środków ochrony roślin zielarskich. 

 



Treści modułu kształcenia -zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Omówione zostaną grupy agrofagów (mikroorganizmów i 

szkodników) ziół uprawianych na świecie oraz w Polsce. Omówione 

będą typy objawów chorobowych i rodzaje uszkodzeń 

powodowanych przez agrofagi. Omówione zostaną metody 

diagnozowania chorób oraz budowa morfologiczna i rozwój 

stawonogów (owady, roztocza) z uwzględnieniem specyfiki rzędów 

uwzględniając przegląd systematyczny szkodników upraw 

zielarskich. Charakteryzowane będą powiązania stawonogów z 

roślinami i typy powodowanych przez nie uszkodzeń (specjalizacja 

pokarmowa, rola entomofauny pożytecznej). Omówione będą 

niechemiczne metody ochrony roślin. Scharakteryzowane zostaną 

grupy, toksykologia oraz sposoby działania chemicznych środków 

ochrony roślin zielarskich. 
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