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Cel modułu Zapoznanie studenta z ochroną roślin uprawnych przed 
chwastami, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie 

rolnictwa zrównoważonego 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Rola chwastów w agrocenozie: wpływ na glebę, organizmy 

szkodliwe i pożyteczne oraz na ptaki. Znaczenie płodozmianu, 

zmianowania i ściółkowania gleby w ochronie upraw przed 
chwastami. Szczegółowa charakterystyka gatunków z rodziny 

Brassicaceae, Fabaceae i Poaceae jako roślin okrywowych. 
Wykorzystanie zjawiska fotoblastyzmu i allelopatii do 

regulowania stanu zachwaszczenia pola. Najnowsze narzędzia 

stosowane do niszczenia chwastów (szczotki, pielniki palcowe). 
Wady i zalety termicznej metody niszczenia chwastów 

(wypalanie, para wodna). Herbicydy polecane w zrównoważonej 
ochronie przed chwastami. Dotychczasowe osiągnięcia i 

perspektywy stosowania biologicznej metody ochrony przed 

chwastami. Uodparnianie się chwastów na herbicydy i praktyczne 
znaczenie tego zjawiska. Omówienie zrównoważonych 

programów ochrony wybranych gatunków roślin uprawnych 
przed chwastami. 
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