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Wirusologia i bakteriologia
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Nie
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Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
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punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o budowie, właściwościach i podstaw klasyfikacja wirusów i wiroidów.

C2 Zapoznanie studentów z rolą bakterii i wirusów w środowisku oraz ich wpływem produkcję roślinną, drogami ich
rozprzestrzeniania oraz sposobami zapobiegania infekcjom.

C3 Zapoznanie studentów z fenotypowymi i genotypowymi metodami identyfikacji oraz analizą morfologiczną
i fizjologiczną wybranych grup bakterii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
metody identyfikacji wirusów i bakterii; zna i opisuje
podstawowe taksony wirusów i bakterii
patogenicznych dla roślin.

MR_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne

W2
mechanizmy interakcji pomiędzy roślinami
i drobnoustrojami oraz ma wiedzę odnośnie znaczenia
zachowania bioróżnorodności dla zdrowia ludzi oraz
ochrony środowiska.

MR_P6S_WG06,
MR_P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznać ważne gospodarczo wirusy i bakterie oraz
korzystać z metod i technik diagnostycznych
umożliwiające identyfikację i charakterystykę
fizjologiczną bakterii fitopatogenicznych.

MR_P6S_UW01,
MR_P6S_UW02 Zaliczenie ustne

U2
wykorzystać czynniki abiotyczne i biotyczne
w kształtowaniu aktywności drobnoustrojów
patogenicznych.

MR_P6S_UW03 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania procesów prowadzonych przez
drobnoustroje w celu ograniczenia występowanie
agrofagów i podniesienia efektywności produkcji
roślinnej.

MR_P6S_KK02,
MR_P6S_KR05

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta

K2
dokształcania i samokształcenia w zakresie
pojawiających się nowych zagrożeń i możliwości
wykorzystania nowych czynników kształtujących
aktywność drobnoustrojów.

MR_P6S_KK02 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Udział w egzaminie 3

Przygotowanie raportu 5

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
38

ECTS
1.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wirusy i wiroidy jako cząsteczki zakaźne.

2. Charakterystyka podstawowych rodzajów wiroidów.

3. Wirusy zjadliwe i łagodne.

4. Wykorzystanie wirusów w ochronie roślin.

5. Charakterystyka podstawowych ftopatogenicznych wirusów. Rodzina:
Bromoviridae.

6. Charakterystyka podstawowych ftopatogenicznych wirusów. Rodzina:
Luteoviridae.

7. Charakterystyka podstawowych ftopatogenicznych wirusów. Rodzina:
Clasteroviridae

8. Fenotypowe systemy identyfikacji bakterii.

9. Molekularne metody identyfikacji bakterii.

10. Charakterystyka Proteobacteria.

11. Charakterystyka Actinobacteria.

12. Charakterystyka Firmucates.

13. Mechanizmy kolonizacji tkanek roślin.

14. Bakterie endofityczne.

15. Wykorzystanie bakterii w produkcji roślinnej. 

Wykład
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2.

1. Metody izolacji drobnoustrojów patogenicznych z tkanek roślinnych.

2. Cechy morfologiczne drobnoustrojów wykorzystywane w diagnostyce, metody
barwienia.

3. Biochemiczne systemy w identyfikacji mikroorganizmów.

4. Oznaczanie aktywności wybranych enzymów degradujących ściany komórkowe
.

5. Metody genetyczne stosowane w diagnostyce drobnoustrojów.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta 40%

Wymagania wstępne
Podstawy mikrobiologii, Chemia, Fizjologia i ekobiologia roślin

Literatura
Obowiązkowa

J. Baj, Z. Markiewicz, “Biologia molekularna bakterii" PWN 20201.
E. Gębarowska, S.J. Pietr, M. Stankiewicz, J. Kucińska, E. Magnucka, „Wybrane zagadnienia i materiały do ćwiczeń2.
z mikrobiologii”. WUPW, Wrocław, 2010.
S. Kryczyński, „Wirusologia roślinna” PWN Warszawa, 20103.

Dodatkowa

A. Piekarowicz „Podstawy wirusologii molekularnej” PWN 20121.
P. Singelton, „Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie”2.
Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, T.2: Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska3.
i produkcji żywności, PWN, Warszawa, 2008;
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

MR_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu medycyny roślin do rozwiązywania problemów
zawodowych

MR_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki wdrażania metod ochrony roślin przed agrofagami oraz wymaganie tego od innych

MR_P6S_UW01
Absolwent potrafi rozpoznać ważne gospodarczo agrofagi i podjąć właściwe zabiegi ich zwalczania; potrafi
zastosować metody integrowanej ochrony roślin i dokonać ich analizy ekonomicznej; umie wykorzystać
dostępne źródła niezbędne do wykonania tego typu działań

MR_P6S_UW02
Absolwent potrafi korzystać z metod i technik diagnostycznych jak również metod aplikacji preparatów i
środków ochrony roślin w celu rozwiązania problemów związanych z ochroną upraw rolniczych,
ogrodniczych i roślin w naturalnych ekosystemach

MR_P6S_UW03 Absolwent potrafi planować i podejmować działania profilaktyczne służące zapobieganiu występowaniu
agrofagów i chorób powodowanych przez czynniki abiotyczne

MR_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące bioróżnorodności środowiska
przyrodniczego, jego kształtowaniu i ochronie przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i
biotycznymi

MR_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie zjawiska zachodzące w środowisku pod wpływem mikroorganizmów zagadnienia
z zakresu wykorzystywania mikroorganizmów w rolnictwie i ochronie roślin

MR_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie najważniejsze grupy agrofagów oraz ich znaczenie dla człowieka i środowiska


