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Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.I10B.2446.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Michał Hurej

Pozostali prowadzący Michał Hurej, Elżbieta Pląskowska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznaje studentów z najważniejszymi chorobami roślin w magazynach i przechowalniach powodowanymi przez
czynniki biotyczne i abiotyczne oraz z wybranymi szkodnikami magazynowymi. Przekazanie wiedzy z zakresu
metod ograniczania i zwalczania chorób i szkodników w magazynach i przechowalniach.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

systematykę oraz biologię chorób i szkodników
występujących na produktach w magazynach
i przechowalniach. Zna zagrożenia powodowane przez
te czynniki oraz zna środki i metody stosowane do ich
zwalczania.

RR_P6S_WG13 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić zagrożenie dla produktów rolniczych
powodowane przez choroby i szkodniki występujące
w magazynach i przechowalniach. Potrafi podjąć
odpowiednie metody ich zwalczania.

RR_P6S_UW03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
odpowiedzialności ponoszonej podczas stosowania
chemicznych środków ochrony roślin
w przechowalniach i ich wpływu na środowisko
naturalne.

RR_P6S_KO03 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 40

Udział w egzaminie 5

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze chorób w magazynach i przechowalniach.

2-3. Biologia i ekologia grzybów oraz bakterii występujących w magazynach i
przechowalniach.

4. Prawidłowe warunki przechowywania ziarna zbóż.

5. Jakość ziarna, profilaktyka jako metoda zapobiegająca porażeniu ziarna w
magazynach.

6. Mikotoksyny w przechowywanym ziarnie.

7. Zwalczanie mikotoksyn w ziarnie porażonym przez grzyby rodzaju Fusarium,
Aspergillus i Penicillium.

8. Znaczenie gospodarcze szkodników występujących w magazynach i
przechowalniach. Szkodniki pierwotne i wtórne.

9. Metody wykrywani (monitoringu) szkodników w pomieszczeniach i produktach.

10. Ekologia najważniejszych szkodników magazynowych.

11. Profilaktyka jako metoda zapobiegająca porażeniu produktów roślinnych w
magazynach.

12. Metody biologiczne i biotechniczne w zwalczaniu szkodników.

13. Fizyczne metody zwalczania. Metoda chemiczna w zwalczaniu sprawców
chorób i szkodników.

14.  Integrowana metoda zwalczania szkodników występujących w magazynach i
przechowalniach.

15. Egzamin pisemny

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń:

1-3. Choroby powodowane przez grzyby w magazynach zbożowych.

4-7. Choroby okopowych występujące w przechowalni powodowane przez grzyby i
bakterie oraz ich identyfikacja.

8-11. Choroby powodowane przez grzyby i bakterie w przechowalniach warzyw i
owoców oraz ich identyfikacja.

12-14. Sposoby ograniczania i zwalczania sprawców chorób w przechowalniach.

15. Zaliczenie części dotyczącej chorób.

16-18. Roztocza i motyle występujące w magazynach i przechowalniach oraz ich
oznaczanie.

19-22. Chrząszcze szkodniki przechowalni oraz ich oznacznie.

23. Gryzonie szkodniki magazynów.

24-26. Metody ograniczania i zwalczania szkodników magazynowych. 

27-29. Opracowywanie systemów monitoringu najważniejszych szkodników
magazynowych.

30. Zaliczenie części dotyczącej szkodników.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Aktywność na zajęciach, Kolokwium 60%

Literatura
Obowiązkowa

1. Nawrot J., 2002. Owady szkodniki magazynowe, Themar, Warszawa 2. Dyjeciński J., 1964. Szkodniki artykułów1.
spożywczych, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 3. Kryczyński S., Weber Z., 2010.
Fitopatologia, tom 1, Podstawy fitopatologii, PWRiL, Poznań 4. Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia, tom 2,
Choroby roślin uprawnych, PWRiL, Poznań 5. Dynowska M., Ejdys E., 2011. Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie
materiału badawczego i diagnostyka. Wyd. UW_M w Olsztynie

Dodatkowa

1. Hagstrum D., Klejdysz T., Subramanyam B., Nawrot J., 2013. Atlas of stored-products insects and mites. AACC1.
International, Inc., USA. 2. Nawrot J., Klejdysz T., 2009. Atlas owadów szkodników żywności. Polskie Stowarzyszenie
Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji. 3. Marcinkowska J., 2010. Oznaczanie rodzajów ważnych
organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida). Wyd. SGGW, Warszawa.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska
naturalnego i ma świadomość jej wagi

RR_P6S_UW03 Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny czynników wpływających na produkcję rolniczą i jej
jakość oraz stan środowiska naturalnego (inżynierski)

RR_P6S_WG13 Absolwent zna i rozumie zagrożenia abiotyczne i biotyczne dla roślin, zna techniki i środki ochrony


