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Ocena fenotypowa i genetyczna syntetycznych
poliploidów roślin ogrodniczych.
Tematy badawcze będą dotyczyć reakcji wybranych
gatunków roślin sadowniczych, na czynniki stresowe
biotyczne i abiotyczne, w tym suszę. Badania będą
odejmować rekcję roślin na poziomie fizjologicznym,
biochemicznym i molekularnym. Prowadzone będą
również doświadczenia związane z regeneracją w
kulturach in vitro poliploidów oraz ich oceną
fenotypową i genetyczną, a także zdolności poliploidów
do krzyżowania wewnątrz- i międzygatunkowego. W
proponowanych badaniach wykorzystywane będą
techniki biologii molekularnej (izolacja RNA i DNA,
PCR, RT-PCR, Real-Time PCR), mikroskopii, cytometrii
przepływowej, analizy aktywności enzymów związanych
z reakcją na stres oraz bioinformatyki. Uzyskane wyniki
pozwolą na kompleksowa ocenę uzyskanych
autotetraploidów roślin sadowniczych oraz poznanie
mechanizmu zwiększonej odporności na czynniki
stresowe.
Ukończone studia magisterskie na kierunkach: biologia
molekularna, biotechnologia, biologia.
Zainteresowanie tematyką regulacji ekspresji genów,
fizjologią, genetyką i hodowlą roślin.
Doświadczenie w technikach dotyczących analiz
molekularnych i biochemicznych oraz w pracy z
roślinami.
Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego
formułowania wniosków oraz kierowania zadaniami
badawczymi. Dobra znajomość j. angielskiego

Osiągnięcia naukowe promotora:
Stopnie i tytuły naukowe podawane chronologicznie

Zainteresowania naukowo-badawcze promotora

Mgr inż. – 1981
Dr – 1994
Dr hab. – 2007
- Czynniki endogenne i egzogenne warunkujące
zdolności regeneracyjne roślin w kulturach in vitro.
- Wytwarzanie poliploidów oraz ich ocena na poziomie
morfologicznym, fizjologicznym, biochemicznym i
molekularnym.
- Cytometria przepływowa w badaniach
fizjologicznych, dla potrzeb hodowli twórczej oraz
wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych:
•
badanie cyklu komórkowego i procesu
endoreplikacji,
•
wykrywanie haploidów i podwojonych
haploidów,
•
ocena mieszańców międzygatunkowych oraz
interploidalnych
•
analiza ploidalności w ocenie taksonów
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Najważniejsze osiągnięcia
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•
analiza ploidalności w ocenie taksonów
zgromadzonych w kolekcjach roślin
użytkowych,
•
ocena czystości mikrobiologicznej przetworów
z owoców i warzyw.
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