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Status przedmiotu Przedmiot podstawowy Stopień  I  rok III niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest: 

 Zapoznanie studentów z chorobami roślin oraz ich rolą i znaczeniem w życiu i gospodarce 
człowieka. Przedstawienie charakterystyki grup patogenów roślin, rozwoju procesu chorobowego, 
podstaw patogenezy, epidemiologii chorób roślin oraz zasad i metod ochrony roślin. 

 Poznanie charakteru entomofauny terenów zieleni z naciskiem na potencjalne agrofagi. 
Przedstawienie podstaw budowy, rozwoju a także systematyki  funkcjonowania owadów; 
sposobów  powiązań z roślinami, charakteru powodowanych uszkodzeń. Przybliżenie 
integrowanych metod zwalczania szkodników. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykłady: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 

Obserwacja objawów chorobowych powodowanych przez wirusy, bakteria i grzyby patogeniczne dla 
roślin, izolacja i mikroskopowa obserwacja oznak etiologicznych grzybów,  W zakresie entomologii,: 
kompleks metod dydaktycznych zawierających prezentacje, ćwiczenia skryptowe, obserwacje 
fenologiczne wybranych obiektów. 

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów Rola chorób roślin w życiu i gospodarce człowieka. Etiologia: wirusy, bakterie 
właściwe, Chomista i grzyby jako patogeny roślin – charakterystyka. Etapy rozwoju infekcyjnego 
procesu chorobowego: infekcja, inkubacja, choroba właściwa. Patogeneza i fizjopatologia. 
Epidemiologia chorób roślin. Zasady i metody ochrony roślin przed chorobami w krajobrazie 
zurbanizowanym i otwartym – metody agrotechniczne, kwarantanna, metody fizyczne, biologiczne, 
hodowlane i chemiczne. Owady jako filary biocenoz lądowych. Elementy ekologii owadów i innych 
agrofagów, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji siedliskowej i powiązań między owadami a 
roślinami. Metody monitorowania i zwalczania szkodników. Czynniki i procesy podejmowania decyzji w 
ochronie roślin. Owady w kulturze i sztuce . Tematyka ćwiczeń: prezentacja wybranych  chorób roślin 
powodowanych przez różne grupy patogenów – objawy na podstawie materiału zielnikowego, ilustracji 
pomocniczych i wycieczek terenowych. W przypadku chorób powodowanych przez grzyby uzupełnia 
się to o obserwację mikroskopową diagnostycznych elementów patogena (zarodnikowanie, owocniki) w 
preparatach przygotowywanych przez studentów. Zapoznawanie się na podstawie ilustracji i innych 
pomocniczych materiałów z cyklami rozwojowymi patogenów, epidemiologią chorób i metodami 
ochrony roślin przed chorobami. Odrębne ćwiczenia poświęcone są metodom diagnozowania chorób 
(obserwacja objawów i preparaty mikroskopowe) oraz  zasadom ochrony roślin w środowisku 
zurbanizowanym. W ramach entomologii ćwiczenia odbywać się będą wg. wybranych działów skryptu 
(Kozłowski i Sielezniew, 2005) i obejmować: część ogólną (elementy morfologii, rozwoju i ekologii 
owadów), część szczegółową (wybrane grupy i gatunki owadów, roztoczy i nicieni) oraz część 
fenologiczną (obserwacja na żywo stadiów rozwojowych agrofagów). Studenci wykonują pod okiem 
prowadzącego wyznaczone zadania, wypełniając skrypt. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

botanika, mikrobiologia, zoologia, podstawy ekologii  

Założenia wstępne brak 

Efekty kształcenia 

01. ma wiedzę o wirusach, bakteriach, Chromista i grzybach jako patogenach oraz owadach, 
roztoczach i nicieniach jako szkodnikach roślin 

02. ma wiedzę o rozwoju infekcyjnego procesu chorobowego 
03. ma umiejętność diagnozowania chorób i uszkodzeń roślin na podstawie objawów i oznak 

etiologicznych 
04. ma umiejętność wykorzystania wiedzy z etiologii i epidemiologii oraz entomologii do określenia 

metody zapobiegania wystąpieniu choroby lub szkodnika na terenach zurbanizowanych 
05. zna zasady profilaktyki i ochrony roślin przed patogenami  szkodnikami w parkach, ogrodach i 

terenach zurbanizowanych 
06. umie używać i wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę entomologiczną i użyć jej w 

procesie podejmowania decyzji o tolerancji lub zwalczaniu potencjalnego szkodnika. 



 

 
 
 
 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 ma wiedzę o wirusach, bakteriach, Chromista i grzybach jako patogenach 
roślin oraz owadach, roztoczach i nicieniach jako szkodnikach 

AK1_W08,  

02 ma wiedzę o rozwoju infekcyjnego procesu chorobowego Ak1_ W08, 

03 ma umiejętność diagnozowania chorób i uszkodzeń roślin na podstawie 
objawów i oznak etiologicznych 

AK1_U11,  

04 ma umiejętność wykorzystania wiedzy z etiologii i epidemiologii oraz 
entomologii do określenia metody zapobiegania wystąpieniu choroby lub 
szkodnika na terenach zurbanizowanych 

 AK1_U11, AK1_K01 

05 zna zasady profilaktyki i ochrony roślin przed patogenami w parkach, 
ogrodach i terenach zurbanizowanych 

AK1_W13, AK1_W16 

06 umie używać i wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę 
entomologiczną i użyć jej w procesie podejmowania decyzji o tolerancji lub 
zwalczaniu potencjalnego szkodnika. 

AK1_U11,  AK1_U13,AK1 _KO4, 
AK1_KO5 

 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,02, 04, 05 - egzamin ustny (fito) test egzaminacyjny pisemny (ento) 
01, 03 kolokwia na ćwiczeniach (fito), wypełnianie zadań na ćwiczeniach (ento) 
03 ocena wynikająca z obserwacji w trakcie pracy na ćwiczeniach (fito i ento) 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

2 Kolokwia okresowe  z materiału ćwiczeniowego, treść pytań egzaminacyjnych z oceną, Testy 
egzaminacyjne (ento) 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową

 
2 sprawdziany wiedzy teoretycznej (pisemne) i umiejętności diagnostycznych (praktycznie). 50% 
egzamin  ustny 50% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sale dydaktyczne Katedry Fitopatologii i Entomologii Stosowanej, teren kampusu SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Kryczyński S.: Podstawy fitopatologii. Fundacja „Rozwój SGGW” W-wa,wyd. II, 2005 
2. Kryczyński  S., Z. Weber (red.). Fitopatologia tom 1. Podstawy fitopatologii. PWRiL. 2010 
3. Kryczyński S., Z. Weber (red.). Fitopatologia tom 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL. 2011 
4. Paduch-Cichal E., Szyndel M.S., Schollenberger M. Wakuliński W. (red.). „Fitopatologia szczegółowa – choroby roślin 
ogrodniczych. Wydawnictwo SGGW. 2010 
5. Kozłowski MW i Sielezniew M. Zeszyt do ćwiczeń entomologii dla studentów architektury krajobrazu. Wyd. SGGW 2005 
6. Kozłowski MW  Owady Polski . MULTICO 2009  

UWAGI:   
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 82 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,5 ECTS 


