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Cel modułu 

 

Zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania 

niechemicznych i chemicznych metod ochrony roślin, 

charakterystyką środków oraz programów ochrony roślin 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Określona zostanie charakterystyka stosowanych metod w 

ochronie roślin zielarskich Określony będzie skład 

chemicznych środków ochrony roślin. Przeprowadzony będzie 

podział chemicznych środków  ochrony roślin pod względem 

przeznaczenia, sposobu działania  i przynależności substancji 

aktywnych do grup chemicznych. 

Omówiona będzie toksykologia chemicznych środków ochrony 

roślin, okres karencji i prewencji oraz ich wpływ na 

środowisko.  

Scharakteryzowane zostaną sposoby stosowania chemicznych 

środków ochrony roślin w zależności od formy użytkowej. 

Omówione zostaną zasady BHP obowiązujące w ochronie 

roślin. Przeprowadzona zostanie charakterystyka, zastosowanie 

praktyczne oraz wady i zalety najważniejszych grup 

fungicydów Opisany zostanie sposób działania insektycydu 

kontaktowego w powiązaniu z budową skóry owada oraz 

reakcją cholinową.  

Przeprowadzona zostanie charakterystyka najważniejszych 

grup insektycydów a także nematocydów, akarycydów, 

moluskocydów i rodentycydów. Omówione zostaną programy 

ochrony przed agrofagami najważniejszych upraw zielarskich 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

 

Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych, 

 ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem katalogów środków 

ochrony roślin, programów ochrony upraw ogrodniczych oraz 



materiałów reklamowych 

przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia oraz wykonanie 

projektu z wykorzystaniem komputera 

 


