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Numer modułu zgodnie z planem 
studiów 

SD_10.2 

Kierunek lub kierunki studiów Studia doktoranckie 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Zasady wyboru roślin przez owady 
Host-plant selection by insects 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
 

fakultatywny 

Poziom studiów trzeciego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,6/1,4) 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za moduł 

Dr hab. Katarzyna Golan 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Ochrony Roślin, Zakład Entomologii 

Cel modułu  
 

Celem przedmiotu jest omówienie zachowania 
owadów fitofagicznych w ich interakcjach z 
roślinami żywicielskimi. Przedstawione zostaną 
zarówno podstawowe mechanizmy wykorzystywane 
przez owady w lokalizacji roślin jak również 
przystosowania obronne  roślin w stosunku do 
owadów. Omówione zostanie znaczenia składu 
chemicznego roślin na wybór i akceptację przez 
owady. 

Treści programowe modułu 
kształcenia  

Zajęcia z przedmiotu wprowadzają studenta w 
tematykę z zakresu rodzajów i mechanizmów 
odporności roślin na agrofagi, 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 entmologicznych). Omawiany 
zostanie schemat zasiedlania roślin przez owady, 
rola składu chemicznego roślin (substancje lotne, 
woski i inne związki powierzchniowe, składniki 
odżywcze) w tym metabolitów wtórnych pod kątem 
oddziaływania na owady. Zmysły owadów: węch, 
smak i dotyk. Etapy wyboru roślin przez fitofagi: 
lokalizacja  i akceptacja rośliny żywicielskiej przez 
fitofagi. 
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Publikacje naukowe z tego zakresu 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

ćwiczenia - prezentacja multimedialna, filmy 
tematyczne, dyskusja,  
wykład - prezentacja multimedialna, filmy 
tematyczne  

 


