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Monitoring chorób w różnych systemach rolnictwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPRON.MI4B.1341.21

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

Elżbieta Pląskowska

Pozostali prowadzący Elżbieta Pląskowska, Katarzyna Patejuk

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu monitoringu i prognozowania zagrożeń ze strony czynników chorobotwórczych
w różnych typach upraw i w różnych systemach rolnictwa

C2 Zapoznanie studentów z zasadami monitoringu, służącymi prawidłowemu diagnozowaniu i ograniczaniu
występowania chorób
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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
Student zna i rozumie zasady gospodarowania
na terenach rolniczych, oddziaływania rolnictwa
na środowisko przyrodnicze i kształtowania relacji
człowiek-środowisko

RR_P7S_WG04 Projekt, Udział w dyskusji

W2
Student zna i rozumie zagadnienia związane
z bioróżnorodnością i związkach między
komponentami agroekosystemów

RR_P7S_WK10 Projekt, Udział w dyskusji

W3
Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym
zagadnienia dotyczące problemów ekologicznych
wynikających z rozwoju obszarów wiejskich
i funkcjonowania infrastruktury rolniczej

RR_P7S_WK13 Projekt, Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące
z nich informacje, twórczo je interpretować, krytycznie
oceniać i analizować

RR_P7S_UW02 Projekt

U2
Student potrafi analizować i modyfikować działalność
gospodarstwa rolnego, prowadzić właściwy monitoring
chorób i szkodników

RR_P7S_UW01 Projekt

U3

Student potrafi przeprowadzić analizę wpływu
czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość
plonów oraz zdrowotność roślin, zoptymalizować
technologię uprawy zgodnie z zasadami produkcji
integrowanej i integrowanej ochrony roślin oraz
zminimalizować negatywne oddziaływanie rolnictwa
na środowisko naturalne

RR_P7S_UW04 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do przestrzegania i rozwijania
zasad etyki zawodowej, podjęcia odpowiedzialności
producenta rolnego za jakość wytwarzanej żywności
oraz za stan środowiska naturalnego

RR_P7S_KR04 Projekt

K2
Student jest gotów do krytycznej oceny własnej
wiedzy z zakresu nauk rolniczych oraz danych
i wiadomości pochodzących z różnych źródeł

RR_P7S_KK01 Projekt

K3
Student jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu
nauk rolniczych w rozwiązywani problemów
zawodowych i potrafi zasięgać opinii ekspertów

RR_P7S_KK02 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 18

Przygotowanie projektu 40
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

•
Definicje i podstawowe akty prawne oraz znaczenie monitoringu w ochronie roślin

•
Zakres i metody monitoringu w różnych systemach rolnictwa

•
Sposoby prowadzenia i wykonywania lustracji, okresy krytycznego nasilenia i
porażenia przez patogeny

•
Prognozowanie występowania zagrożeń, progi szkodliwości dla poszczególnych
grup roślin

•
DSS – Decision Support Systems

• Określanie i ocena stopnia zagrożenia upraw, zasady podejmowania decyzji

•  

• Określenie wielkości wyrządzanych szkód w różnych typach upraw

•
Metody monitoringu patogenów w uprawach zbożowych

•
Metody monitoringu patogenów w uprawach okopowych i przemysłowych

•
Metody monitoringu patogenów w uprawach ogrodniczych i sadowniczych

•
Zaliczenie wykładów

Wykład

Informacje rozszerzone



4 / 5

Metody nauczania:

Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Projekt, Udział w dyskusji 100%

Wymagania wstępne
Fitopatologia

Literatura
Obowiązkowa

Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii. PWRiL, Poznań1.
Kryczyński S., Weber Z., 2011. Fitopatologia. Tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL, Poznań2.
Walczak F. (red.), 2007. Poradnik sygnalizatora ochrony zbóż, pod redakcją. Wyd. IOR, Poznań3.

Dodatkowa

Marcinkowska J., 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Wyd. SGGW, Warszawa1.
Fiedorow Z., Gołębniak B., Weber Z., 1991. Fitopatologia Ogólna. Skrypt AR w Poznaniu2.
Agrios G.N. 2005. Plant Pathology (5th edition). Elsevier Academic Press, London3.
Borecki Z., 1996. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących z
różnych źródeł

RR_P7S_KK02 Absolwent jest gotów do uznawania wiedzy z zakresu nauk rolniczych w rozwiązywani problemów
zawodowych, a także zasięgania opinii ekspertów

RR_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na
rzecz przestrzegania tych zasad

RR_P7S_UW01 Absolwent potrafi analizować i modyfikować działalność gospodarstwa rolnego, dostosować i opracować
technologie produkcji do warunków przyrodniczych i ekonomicznych

RR_P7S_UW02 Absolwent potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje, twórczo je interpretować,
krytycznie oceniać i analizować

RR_P7S_UW04
Absolwent potrafi potrafi przeprowadzić analizę wpływu czynników agrotechnicznych na wielkość i jakość
plonów, zoptymalizować technologię uprawy zgodnie z zasadami produkcji integrowanej oraz
zminimalizować negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne

RR_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu gospodarowania na terenach
rolniczych, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze i kształtowania relacji człowiek-
środowisko,

RR_P7S_WK10 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu bioróżnorodności i związkach
między komponentami agroekosystemu

RR_P7S_WK13 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące problemów ekologicznych
wynikających z rozwoju obszarów wiejskich i funkcjonowania infrastruktury rolniczej


