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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami z zakresu symptomatologii, etiologii i 

epidemiologii infekcyjnych chorób roślin uprawnych oraz roślin w 

krajobrazach rekreacyjnych. Przedstawienie problemów 
zdrowotności roślin i związanym z tym rozpoznawaniem 

najważniejszych chorób oraz oceną bezpośredniego i 
pośredniego zagrożenia chorobowego upraw. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Omówi się podstawowe definicje w zakresie fitopatologii, 

podstawy infekcyjnego procesu chorobowego roślin, reakcje 
rośliny na rozwój choroby oraz klasyfikacje objawów 

chorobowych i oznak etiologicznych. Przedstawi się budowę i 
charakterystykę podstawowych grup czynników 

chorobotwórczych jak: wirusy, wiroidy, fitoplazmy, bakterie, 

pierwotniaki, organizmy grzybopodobne i grzyby. Omówi się 
patogenezę i możliwości rozprzestrzeniania chorób różnych 

gatunków roślin, zwłaszcza ogrodniczych: ozdobnych, 
sadowniczych, warzywnych, zielarskich oraz podstawowe 

problemy zanieczyszczenia płodów i surowca roślinnego przez 

mikroorganizmy oraz produkty ich przemiany materii. Przedstawi 
się czynniki środowiska wywierające wpływ na występowanie 

chorób oraz wykorzystanie znajomości biologii i sposobów życia 
patogenów w walce z nimi. Omówi się znaczenie chorób roślin w 

życiu i gospodarce człowieka. 
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