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Monitoring odmian ziemniaka pod względem
utrzymywania trwałości cech użytkowych
i przechowalniczych. – Program Wieloletni
(2010-2015).
Dobór odmian, doskonalenie metod ochrony roślin i
nawożenia ziemniaka w systemie ekologicznym w
relacji do uzyskiwanych plonów oraz jakości bulw” projekt MRIRW 2011)
Badania w zakresie doboru odmian zbóż i
ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej dobór odmian oraz doskonalenie metod odżywiania,
pielęgnacji i ochrony roślin ziemniaka w systemie
ekologicznym. Metody ochrony naturalnych wrogów
szkodników oraz określenie zależności występowania
chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu,
agrotechniki występowania roślin sąsiadujących w
uprawach polowych - dobór odmian oraz
doskonalenie metod odżywiania, pielęgnacji i
ochrony roślin ziemniaka w systemie ekologicznym projekt MRIRW (2012)
Wpływ preparatów biologicznych (ProBio Emów ) na
plonowanie pszenicy ozimej i jarej oraz ziemniaków
w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej - projekt
MRiRW (2012- 2013)
Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych
określających wartość agrotechniczną genotypów
ziemniaka z uwzględnieniem wpływu warunków
środowiska, uprawy i przechowywania - projekt
MRiRW (2008-2013)
Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi - projekt
MRIRW (2013-2104)
Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy
abiotyczne w świetle postępujących zmian
klimatycznych. Zadania na rzecz postępu
biologicznego w produkcji roślinnej (2016-2018)
Prowadzenie ogólnokrajowej bazy danych o wartości
agrotechnicznej i użytkowej odmian ziemniaka oraz
wykorzystanie postępu biologicznego w integrowanej
produkcji ziemniaka w Polsce - Program Wieloletni
(2016– 2020)
9. Technologia uprawy i przechowywania oraz ocena
produktywności roślin ziemniaka w różnych
systemach produkcji. DS

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

brak

Zainteresowania naukowo-badawcze
promotorów

Ziemniak, systemy produkcji, stresy abiotyczne

Problematyka badawcza, w ramach której
realizowany byłby doktorat

Ziemniak w systemie ekologicznym: ochrona, plon,
jakość
Wpływ stresu suszy i wysokiej temperatury na
plonowanie i jakość ziemniaka

Podstawowe oczekiwania wobec kandydata
na doktoranta

Podstawowa znajomość produkcji ziemniaka
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