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odpowiedzialnej 

dr hab. Elżbieta Patkowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Fitopatologii i Mykologii, Katedra Entomologii, Katedra 

Kwarantanny i Ochrony Roślin 

Cel modułu Celem modułu jest teoretyczna wiedza i praktyczne umiejętności 

diagnostyki agrofagów roślin warzywnych i zielarskich, 

sadowniczych, ozdobnych i rolniczych. Zwróci się uwagę na ważną 

rolę mikroorganizmów antagonistycznych i entomofagów w 

ograniczaniu agrofagów na plantacji i ich wpływu na jakość 

uzyskanego plonu; zapoznanie ze współcześnie stosowanymi 

metodami ochrony w ramach Systemu Ochrony Integrowanej, ze 

szczególnym uwzględnieniem zjawiska odporności na stosowane 

pestycydy. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Zadania systematyki i taksonomii zwierząt. Tradycyjne metody 

klasyfikacji szkodliwych stawonogów. Zjawisko zmienności 

morfologicznej owadów i jego znaczenie w diagnostyce. Użyteczność 

kluczy do oznaczania owadów i sposoby korzystania z nich. Cechy 

diagnostyczne stosowane w identyfikacji owadów, nicieni i roztoczy. 

Symptomatologia i etiologia ważnych gospodarczo chorób roślin, 

diagnostyka i identyfikacja czynników sprawczych. Charakterystyka 

Integrowanej Metody Ochrony Roślin (IPM): definicja i 

prawodawstwo. Środki ochrony roślin stosowane w produkcji roślin 

ogrodniczych. Komponowanie programów ochrony dla wybranych 

grup roślin. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

 

Wykład – prezentacja multimedialna, dyskusja; ćwiczenia 

audytoryjne i laboratoryjne - praca z żywymi i martwymi okazami, 

preparatami mikroskopowymi, kluczami, mikroskopem, binokularem; 

samodzielne wykonywanie zadań praktycznych, dyskusja 

 


