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Jednostka oferująca moduł Katedra Fitopatologii i Mykologii, Katedra Entomologii, Katedra
Ochrony i Kwarantanny Roślin

Cel modułu Celem modułu jest praktyczne wprowadzenie studentów w
problemy zagrożenia roślin przez choroby i szkodniki.
Omówione będą sposoby przeprowadzania oceny uszkodzenia
roślin przez agrofagi, określania wskaźników chorobowych oraz
progów zagrożenia przez szkodniki w oparciu o techniki
konwencjonalne i nowoczesne. Zwróci się nacisk na
umiejętności szybkiego rozpoznawania chorób i szkodników
roślin bazując na objawach chorobowych i oznakach
etiologicznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o
posiadaną wiedzę.

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Przedstawi się problemy związane z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem patogenów i szkodników w terenie; metody
zbioru i przechowywania materiału zielnikowego z objawami
chorobowymi roślin oraz metody zbioru i konserwacji owadów
szkodliwych. Omówi się różne sposoby żerowania szkodników
w powiązaniu z obrazem uszkodzeń, a także sposoby
komunikowania się pomiędzy diagnostą a producentem w celu
szybkiego podjęcia decyzji i odpowiednich działań. W ramach
ćwiczeń terenowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz Oddziale w Radzyniu
Podlaskim zapozna się studentów z diagnostyką
najgroźniejszych patogenów i szkodników, w tym obiektów
kwarantannowych oraz z całokształtem pracy tych jednostek.
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wykład, ćwiczenia, praca w grupach, wykonanie
projektu/prezentacji, dyskusja


