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Cel modułu Celem modułu jest wykształcenie diagnostów chorób i 
patogenów roślin, co daje podstawę do trafnego wyboru metod i 

środków ochrony roślin. Ma to kluczowe znaczenie dla 

absolwentów, którzy podejmują pracę w Instytucjach IOR na 
poziomie terenowym, wojewódzkim i centralnym. Zapoznanie 

studentów z gatunkami grzybów toksynotwórczych, 
wytwarzanymi przez nie mykotoksynami oraz ich działaniem na 

rośliny, zwierzęta i ludzi, co ma związek z produkcją zdrowej 
żywności. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedstawi się najnowsze informacje o wirusach, wiroidach i 

fitoplazmach chorobotwórczych dla roślin; podstawowe zasady 
taksonomii i identyfikacji bakterii oraz ich specjalizację 

pokarmową. Przedstawi się aktualne zasady taksonomii i 

identyfikacji Protozoa, Chromista i Mycota w oparciu o 
ultrastrukturę, cechy fizjologiczno-chemiczne i genetyczne; udział 

enzymów, fitotoksyn i mykotoksyn w patogenezie chorób roślin. 
Diagnostyka chorób roślin oraz grzybów toksynotwórczych 

będzie oparta na obserwacjach makroskopowych oraz 

obserwacjach i pomiarach mikroskopowych. Identyfikacja 
patogenów oraz grzybów toksynotwórczych będzie wykonywana 

na podstawie diagnostycznych cech poszczególnych taksonów. 
Pokaże się studentom zasady funkcjonowania laboratorium 

fitopatologicznego, włączy się ich do podstawowych prac 
laboratoryjnych, zwłaszcza związanych z izolacją i hodowlą 

grzybów oraz do wykonywania preparatów mikroskopowych i do 

mikroskopowania. Omówione zostaną metody chemiczne 
wykorzystywane z oznaczaniu jakościowym i ilościowym 

toksycznych metabolitów grzybów, znaczenie fitotoksyn dla roślin 
i płodów rolnych oraz zagrożenie dla ludzi i zwierząt w wyniku 

skażenia mykotoksynami. 
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