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Zakres prowadzonych badań
 Wykrywanie i epidemiologia nowych gatunków grzybów na roślinach ozdobnych
w polu i pod osł
onami.
 Ocena skuteczności dział
ania chemicznych i biologicznych środków ochrony
roślin ozdobnych przed chorobami.
 Zróżnicowanie genetyczne i biochemiczne form specjalnych Fusarium oxysporum
i ich reakcja na czynniki środowiska.
 Fizjologiczne mechanizmy regulujące tworzenie się czerwonego barwnika o
wł
aściwościach antygrzybowych w tkankach Hippeastrum.
 Wykrywanie oraz identyfikacja nowych gatunków nicieni, roztoczy i owadów na
roślinach uprawianych pod osł
onami i w polu.
 Metody prognozowania i sygnalizacji pojawiania sięszkodników.
 Biologiczne i ekologiczne podstawy zwalczania szkodników.
 Ocena skuteczności biologicznej zoocydów i opracowanie programów zwalczania
szkodników w uprawach pod osł
onami i w gruncie.
 Opracowanie
proekologicznych
zurbanizowanych.
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Najważniejsze osiągnięcia
 Wykrycie nowych dla Polski 10 gatunków rodzaju Phytophthora, w tym opisanie
po raz pierwszy w świecie P. ramorum na borówce brusznicy, gł
ogowniku i
wrzosach.
 Wykrycie Cylindrocladium scoparium na roślinach wrzosowatych i iglastych oraz
opracowanie biologii patogena.
 Poznanie biologii i opracowanie programów zwalczania najgroźniejszych
patogenów dla ponad 80 gatunków roślin ozdobnych.
 Opatentowanie i wprowadzenie do programu
ochrony
roślin
ozdobnych
środka
biotechnicznego Biochikol 020 PC oraz
współ
udział w opracowaniu biopreparatów
Antifung 20 SL, Bioczos BR i Biosept 33 SL.
 Opublikowanie
wspólnie
z
Pracownią
Szkodników 10 monografii na temat ochrony
najważniejszych gatunków roślin ozdobnych
uprawianych w polu, pod osł
onami i w
mieszkaniach.
 Opracowanie
Ozdobnych.
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 Wykrycie i opisanie 7 gatunków szpecieli –
nowych dla fauny świata, 11 gatunków –
nowych dla fauny Europy, oraz 40 gatunków – nowych dla fauny Polski.
 Wykrycie 10 gatunków owadów – waż
nych gospodarczo dla drzew i krzewów
ozdobnych produkowanych w szkół
kach.
 Wykrycie nicienia Radopholus similis oraz 5 gatunków roztoczy należących do
rodzin: Tenuipalpidae, Eriophyidae, Tarsonemidae, Aca-rididae, a także 8
gatunków owadów.
 Opracowanie i wdrożenie do praktyki metody iniekcji oraz nowego,
dwuskł
adnikowego preparatu do ochrony kasztanowca biał
ego przed szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem.
 Opracowanie na podstawie badań rejestrowych środków ochrony roślin
programów ochrony dla ponad 80 gatunków roślin ozdobnych uprawianych w
gruncie i pod osł
onami.

