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Podstawy ochrony roślin I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I4B.1662.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jacek Twardowski

Pozostali prowadzący Jacek Twardowski, Elżbieta Pląskowska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi szkodnikami i chorobami roślin uprawnych.
Poznawane są niechemiczne i chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych.
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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
[AG_P6S_WG07] absolwent zna i rozumie w stopniu
zaawansowanym zagadnienia dotyczące agrofagów
roślin uprawnych, zapobiegania ich występowania
i sposobów regulacji ich populacji.

AG_P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
[AG_P6S_UU15] absolwent rozumie potrzebę uczenia
się i dokształcania przez całe życie w zakresie
problematyki przedsiębiorczości w działalności
rolniczej.

AG_P6S_UU15
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U2

[AG_P6S_UW06] absolwent potrafi rozpoznać
zagrożenia biologiczne charakterystyczne dla
produkcji rolniczej ije eliminować a także ocenić
ekologiczne skutki nawożenia, stosowania środków
ochrony roślin oraz wykorzystania mikroorganizmów
w rolnictwie.

AG_P6S_UW06
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
[AG_P6S_KK01] absolwent jest gotów do podnoszenia
kompetencji zawodowych i podejmowania działań
w celu rozwiązywania zaistniałych problemów
zawodowych

AG_P6S_KK01 Obserwacja pracy
studenta

K2
[AG_P6S_KK02] absolwent jest gotów
do podejmowania decyzji gospodarczych kierując się
dbałością o stan środowiska oraz mając na uwadze
względy ekonomiczne

AG_P6S_KK02 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Udział w egzaminie 10

Konsultacje 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.      Abiotyczne czynniki chorobotwórcze, rodzaje objawów chorobowych
powodowanych przez czynniki biotyczne.

2.      Charakterystyka głównych taksonów obejmujących organizmy chorobotwórcze o
istotnym znaczeniu ekonomicznym, pod kątem potencjalnych zagrożeń dla upraw.
Przebieg i fazy choroby jako elementy ściśle związane z decyzja o podejmowanych
działaniach ochrony roślin.

3.      Odporność roślin – modele, mechanizmy. Dobór odmian a efektywność
ekonomiczna. Ocena stopnia porażenia roślin. Skale chorobowe, indeks chorobowy
krzywe przebiegu choroby

4.      Epifitozy i panfitozy. Modele, sposoby i metody szacowania tempa przebiegu
chorób na dużych obszarach. Zasady obrotu materiałem roślinnym pod kątem
fitosanitarnym. Bierne i czynne przemieszczanie czynników chorobotwórczych.

5.      Choroby kwarantannowe. Zasady tworzenia i doboru listy organizmów
szczególnie szkodliwych z ekonomicznego punktu widzenia. Metody fizyczne,
biologiczne i chemiczne w ochronie roślin przed chorobami. Czynniki wpływające na
przebieg choroby, modele chorobowe, patosystemy, metody wczesnego ostrzegania.
Specyfika stosowania bakteriocydów i fungicydów z uwzględnieniem możliwości
tworzenia form odpornych na pestycydy. Integrowane metody ochrony roślin przed
chorobami z uwzględnieniem zaleceń ujętych w zasadach dobrej praktyki rolniczej.

6.      Zakres i zadania ochrony roślin w agroekosystemach. Integrowane zasady
ochrony roślin jako aktualnie obowiązujące. Najważniejsze przepisy prawne w ochronie
roślin. Aktualne problemy w ochronie roślin. Ochrona roślin a ochrona przyrody. 

7.      Znaczenie entomofauny szkodliwej w ochronie roślin. Szkodliwość i podziały
organizmów szkodliwych. Progi szkodliwości. Perspektywy wykorzystania nowych
metod i narzędzi w ochronie roślin. Metody wspomagające podejmowanie decyzji w
ochronie roślin przed szkodnikami.

8.      Ekologiczne podstawy prognozowania pojawu i sygnalizacji szkodników. Wpływ
abiotycznych czynników środowiska na rozwój i pojawy owadów (temperatura, opady
atmosferyczne, wilgotność, gleba, powietrze i prądy powietrzne, fotoperiodyzm, łączne
działanie czynników) oraz czynników biotycznych (pokarm, czynniki
wewnątrzpopulacyjne, czynniki biocenotyczne: drapieżce, pasożyty, choroby, rola
człowieka) 

9.      Najważniejsze metody zwalczania szkodników (agrotechniczna, mechaniczna,
biologiczna, biotechniczna, chemiczna). Użycie czynników fizycznych do ochrony plonu
i produkcji przechowywanej. 

10.   Programy ochrony roślin uprawnych (zboża, okopowe, przemysłowe) przed
szkodnikami.

11.   Programy ochrony roślin ogrodniczych przed szkodnikami. Szkodniki i choroby
roślin jako czynnik wpływający na opłacalność produkcji rolniczej. 

12.   Wiedza o ochronie roślin przed szkodnikami i chorobami a efektywność
ekonomiczna. Choroby i szkodniki roślin jako element oddziaływania na rynki
produktów rolniczych w skali kraju i globalnym.

13.   Metoda chemiczna ochrony roślin: Klasyfikacja użytkowa i toksykologiczna
środków ochrony roślin, skład preparatu, zadania substancji biologicznie czynnej i
substancji pomocniczych. Podstawowe terminy w ochronie roślin (karencja, prewencja,
selektywność, itp.)

14.   Podstawowe wiadomości o budowie opryskiwacza. Dysza, ciśnienie i kroplistość
oprysku. Obszar zabiegowy i dryf cieczy opryskowej. Stan techniczny opryskiwacza a
skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu dla środowiska. Aktywność substancji
biologicznie czynnej w roślinie. 

15.   Drogi oddziaływania s.b.c. na agrofaga (drogi intoksykacji organizmu lub absorpcji
s.b.c. przez niego). Pojęcie mechanizmu działania, przykładowe kategorie
mechanizmów działania s.b.c. różnych środków ochrony roślin.

Wykład



5 / 7

2.

1. Wirusy roślinne. Charakterystyka, objaw,  specyfika przebiegu chorób
(laboratoryjne).  Choroby powodowane przez bakterie, zagrożenia ekonomiczne.
Specyfika ochrony.  

2. Organizmy chorobotwórcze należące do Protista (laboratoryjne). Organizmy
chorobotwórcze należące do Chromista.

3. Organizmy chorobotwórcze należące do Chytridiomycota i Zygomycota
(laboratoryjne). Choroby o znaczeniu ekonomicznym powodowane przez Ascomycota
(Pleosporales)

4. Choroby o znaczeniu ekonomicznym powodowane przez Ascomycota (Discomycetes)
(laboratoryjne). Choroby o znaczeniu ekonomicznym powodowane przez Basidiomycota
(Ustilaginales) i Basidiomycota (Uredinales)

5. Metody oceny stopnia zagrożenia upraw. Skale chorobowe (zajęcia projektowe).
Szacowanie przebiegu epifitoz i ich wpływu na rynki zbytu (zajęcia projektowe).

6. Podstawowe grupy organizmów fitofagicznych w antropocenozach (owady, roztocze,
nicienie, ślimaki, gryzonie) – podział systematyczny. Morfologia ogólna owadów i
innych stawonogów (budowa głowy, tułowia, odwłoka, przydatki ciała); praca z
binokularem, samodzielne rysowanie części ciała rzeczywistych okazów. 

7. Biologia rozwoju owadów. Okresy cyklu rozwojowego owadów i główne procesy
życiowe w kolejnych etapach rozwoju. Typy larw i poczwarek.

8. Charakterystyka i rozpoznawanie owadów szkodliwych i pożytecznych o
przeobrażeniu niezupełnym (bezskrzydłe, ważki, prostoskrzydłe, przylżeńce, pluskwiaki
różnoskrzydłe)

9. Charakterystyka i rozpoznawanie owadów szkodliwych o przeobrażeniu niezupełnym
(pluskwiaki równoskrzydłe). Morfologia, systematyka i cykle życiowe mszyc.

10. Charakterystyka i rozpoznawanie owadów szkodliwych i pożytecznych o
przeobrażeniu zupełnym (chrząszcze, muchówki, sieciarki)

11. Charakterystyka i rozpoznawanie owadów szkodliwych i pożytecznych o
przeobrażeniu zupełnym (motyle, błonkówki)

12. Charakterystyka i rozpoznawanie organizmów szkodliwych i pożytecznych roztoczy,
nicieni i ślimaków.

13. Środki ochrony osobistej operatora opryskiwacza. Stosowanie preparatów zgodne z
dobrą praktyką ochrony roślin. Analiza treści zawartych w typowej etykiecie środka
chemicznego.

14. Zoocydy - chemizm, własności użytkowe, właściwości biologiczne, wymagania
dotyczące aplikacji.

15. Fungicydy – właściwości środków na podstawie analizy etykiet. Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%
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Wymagania wstępne
botanika, fizjologia roślin, podstawy produkcji roślinnej

Literatura
Obowiązkowa

Kochman J. Węgorek W. Ochrona roślin. Plantpress Kraków 1997.1.
Entomologia cz. 1 (Entomologia ogólna) red. B. Wilkaniec, PWRiL Poznań 20092.
Entomologia cz. 2 (Entomologia szczegółowa) red. B. Wilkaniec, PWRiL Poznań 20103.
Krvczyński S., Weber Z. 2010. Fitopatologia t. 1 i 2. PWRiL Warszawa4.
Hani F. et al. 2013. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. Wydawnictwo: PWRiL5.

Dodatkowa

Boczek J, 1998. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych. Wyd. SGGW1.
Dobra Praktyka w Ochronie Roślin, IOR Poznań, 20022.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i podejmowania działań w celu
rozwiązywania zaistniałych problemów zawodowych

AG_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do podejmowania decyzji gospodarczych kierując się dbałością o stan środowiska
oraz mając na uwadze względy ekonomiczne

AG_P6S_UU15 Absolwent potrafi kształtować ścieżkę własnego rozwoju; rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania
przez całe życie w zakresie problematyki przedsiębiorczości w działalności rolniczej.

AG_P6S_UW06
Absolwent potrafi rozpoznać zagrożenia biologiczne charakterystyczne dla produkcji rolniczej ije
eliminować a także ocenić ekologiczne skutki nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz
wykorzystania mikroorganizmów w rolnictwie.

AG_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące agrofagów roślin uprawnych,
zapobiegania ich występowania i sposobów regulacji ich populacji.


