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PW 2015-2020 zad. 3.7 Monitoring chorób
grzybowych runi wybranych trwałych użytków
zielonych oraz ocena stopnia porażenia nasion traw
przez endoﬁty.

Doświadczenie w pracy z doktorantami
(obronione doktoraty, otwarte przewody) chronologicznie wg lat

Promotor – otwarcie przewodu doktorskiego mgr D.
Bronisz - 2019

Zainteresowania naukowo-badawcze
promotorów

- endoﬁty traw, zdrowotność nasion, choroby roślin
rolniczych przenoszone z materiałem siewnym.

Problematyka badawcza, w ramach której
realizowany byłby doktorat

- zagadnienia związane z ﬁtopatologią roślin
rolniczych oraz grzybami endoﬁtycznymi
zasiedlającymi trawy

Podstawowe oczekiwania wobec kandydata
na doktoranta

- zainteresowanie problematyką ﬁtopatologiczną
roślin rolniczych, znajomość metod oceny chorób
grzybowych oraz identyﬁkacja grzybów
saprotroﬁcznych i patogenicznych występujących na
nasionach i roślinach gatunków rolniczych
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