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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Diagnostyka szkodników roślin II 

Diagnosis of plant pests II 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 
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tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr Katarzyna Kmieć 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Entomologii 

Osoby prowadzące zajęcia Dr Katarzyna Kmieć 

Cel modułu Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z tradycyjnymi i 

alternatywnymi metodami identyfikacji agrofagów ważnych w 
ochronie roślin oraz wyrobienie podstawowej umiejętności w 

radzeniu sobie z oznaczaniem szkodników z różnych grup 
systematycznych. Prezentacja metod stosowanych w diagnostyce 

gatunków rodzimych, inwazyjnych i kwarantannowych oraz 

zasad identyfikacji i klasyfikacji szkodników roślin. 
 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Tradycyjne metody stosowane w diagnostyce owadów, nicieni i 

roztoczy. Metody molekularne stosowane w identyfikacji 
gatunków.  Komputerowe wspomaganie identyfikacji szkodników 

- metody identyfikacji na podstawie drzew decyzyjnych. 
Samodzielna identyfikacja szkodników na podstawie uszkodzeń 

roślin uprawnych. Prezentacja zawartości stron  internetowych i 
ich użyteczność do identyfikacji szkodliwych stawonogów. 

Weryfikacja oznaczeń, znaczenie konsultacji ze specjalistami. 
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Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 

prezentacje multimedialna; ćwiczenia laboratoryjne - praca z 
żywymi i martwymi okazami, preparatami mikroskopowymi, 

kluczami, mikroskopem, binokularem; samodzielne wykonywanie 

zadań praktycznych, dyskusja 



 


