
Warsztaty IV – Polskie micromycetes: Grzyby owadobójcze 
(w ramach konferencji Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Łódź – Spała 2014) 

 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z mało znaną grupą grzybów infekujących 
owady i pajęczaki, reprezentujących anamorfy workowców (Hypocreales, Ascomycota) 
oraz owadomorkowce (Entomophthoromycota). Warsztaty adresowane są do pracowników 
naukowo-dydaktycznych, naukowych, pracowników inspektoratów ochrony roślin oraz 
doktorantów i studentów, pragnących rozszerzyć swoje doświadczenie w zakresie mykologii 
oraz biologicznych i integrowanych metod ochrony roślin. Po zakończeniu kursu uczestnicy 
otrzymają certyfikat uczestnictwa. 

Organizatorzy: dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. nzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 
Siedlce) i prof. dr hab. Stanisław Bałazy (Instytut Środowiska Rolniczego i 
Leśnego PAN, Poznań) 

Czas i miejsce: 26 września 2014 r. (czwartek), budynek Przyrodniczej Stacji Terenowej 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Spała, ul. 
Wojciechowskiego 14 

 

Wstępny program warsztatów: 

 830-930 – wykład wprowadzający, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia 
związane z:  

o taksonomią, patogenezą i przystosowaniami do pasożytniczego trybu życia tej grupy 
grzybów; 

o metodami poszukiwań i zbioru zainfekowanych przez grzyby stawonogów w różnych 
środowiskach, glebie i poszczególnych warstwach roślinności; 

o rolą grzybów owadobójczych w ograniczaniu populacji owadów i pajęczaków w 
środowisku naturalnym oraz możliwościami ich wykorzystania w walce biologicznej 
ze szkodnikami roślin uprawnych i lasów, z krótkim podkreśleniem ich znaczenia 
również dla medycyny i farmacji; 

o udziałem i osiągnięciami polskich uczonych w rozwoju badań nad tymi grupami 
grzybów. 

 945-1200 – część praktyczna, która będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: 

o identyfikacji najważniejszych rodzajów i gatunków grzybów entomo- i 
akaropatogenicznych z wykorzystaniem zainfekowanych okazów oraz kultur 
pożywkowych; 

o metod izolacji, hodowli i przechowywania grzybów owadobójczych. 
 

Maksymalna liczba uczestników – 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Koszt warsztatów – 50 zł/os.  

Pytania proszę kierować do mgr Anny Król (Zakład Ochrony Roślin, UPH, Siedlce) na 
adres anna.nr1@wp.pl. 

 

Opłatę proszę wnieść razem z opłatą wpisową; szczegóły w komunikacie nr 1 na 
stronie www.ptmyk.pl w zakładce Konferencje. 

 

Kurs ten jest integralną częścią spotkania konferencyjnego pod nazwą Warsztaty Polskiego 
Towarzystwa Mykologicznego, Łódź – Spała 2014. Rejestracja na kurs jest możliwa poprzez 
formularz internetowy przy wybraniu opcji pełnego uczestnictwa w konferencji (aby 
rozpocząć wypełnianie formularza przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij na słowa ‘formularz 
internetowy’). Rejestracja zostanie zamknięta z dniem 2 marca 2014 r. 

mailto:anna.nr1@wp.pl
http://www.ptmyk.pl/
https://docs.google.com/forms/d/1L8awnjciyg0b1vQmxMppouAPdUeHdBcyTUS8JwWRUKQ/viewform

