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Dr hab. Ewa Król

Jednostka oferująca moduł Katedra Fitopatologii i Mykologii
Cel modułu Celem modułu jest poszerzenie wiedzy fitopatologicznej w

zakresie nowych, mało znanych dotychczas w Polsce patogenów
zagrażających różnym gatunkom roślin ogrodniczych,
zapoznanie studentów z bezpośrednią i pośrednią ich
szkodliwością oraz przegląd metod badawczych stosowanych w
fitopatologii

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Omówi się nowe, mało znane dotychczas w Polsce patogeny
roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych oraz
ich rzeczywistą lub potencjalną szkodliwość, zagrożenia dla
organizmów stałocieplnych wynikające z zanieczyszczenia roślin
i produktów roślinnych wtórnymi metabolitami grzybów
toksynotwórczych, aktualne zasady taksonomii grzybów,
klasyczne metody ich identyfikacji, ze szczególnym
uwzględnieniem gatunków rodzaju Phoma, Phomopsis i
Fusarium oraz  możliwości wykorzystania technik
molekularnych w diagnostyce chorób powodowanych przez
grzyby. Przedstawione zostaną osobiste refleksje na temat pracy
i tematyki badawczej prowadzonej w laboratorium
fitopatologicznym Instytutu CNAP w Uniwersytecie w Yorku, w
Wielkiej Brytanii
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