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9 Transformacja genetyczna ogonków liściowych marchwi.

Bacopa monnieri – regeneracja oraz transformacja genetyczna

11 Rozmnażanie lachenalii w kulturach in vitro ł ś

12 Projekt koncepcyjny ogrodu różanego w wybranym przez studenta miejscu ł

Projekt ogrodu wertykalnego we wnętrzu budynku użyteczności publicznej ł

14 ł ń

15 ł ń
Badanie wpływu kondycjonowania na jakość nasion dr hab. inż. Barbara Jagosz, prof. UR KBRiB

17 Badanie wpływu technologicznych metod uszlachetniania nasion dr hab. inż. Barbara Jagosz, prof. UR KBRiB
18 Wpływ rośłin okrywowych na właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby w ekologicznym tunelu foliowym dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR KBRiB

Następczy wpływ rośłin okrywowych na status mineralnego odżywienia roślin w ekologicznym tunelu foliowym dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz, prof. UR KBRiB
20 Monitoring właściwości fizycznych gleb miejskich dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin KBRiB
21 Ocena warunków glebowych w ogrodzie przydomowym dr hab. Agnieszka Lis-Krzyścin KBRiB

Skuteczność  entomotogenicznego grzyba Baueveria bassiana w zwalvczaniu wciornastka tytoniowca w uprawie pora. dr hab. Maria Pobożniak KBFiOR
23 Ocena fenotypowa populacji F1 marchwi pochodzących z krzyżowania odmian o różnej morfologii korzenia prof. dr hab. Dariusz Grzebelus KBRiB
24 Ocena wartości odżywczej mało znanych gatunków warzyw korzeniowych dr hab. Elżbieta Jędrszczyk KO

Uprawa czosnku z cebulek powietrznych dr hab. Elżbieta Jędrszczyk KO
26 Ocena wartości odżywczej fasolnika chińskiego dr hab. Elżbieta Jędrszczyk KO
27 Wykorzystanie mało znanych i xapomnianych warzyw w diecie człowieka - opracowanie jadłospisu dr hab. Elżbieta Jędrszczyk KO

28 Badanie preparatów stymulujących wzrost i plonowanie roślin w uprawie jabłoni dr hab inż. Jan Błaszczyk KO
Mikrorozmnażanie Baselli alba i Baselli rubra dr hab Ewa Dziedzic KO

30 Rozmnażanie paulowni  w kulturach in vitro dr hab Ewa Dziedzic KO

ś prof. dr hab. Piotr Siwek KO

32 ż ł ł ść prof. dr hab. Piotr Siwek KO

33 prof. dr hab. Piotr Siwek KO

ł ś ść ł ł łą prof. dr hab. Piotr Siwek KO
36 Występowanie zjawiska "szlachetnego gnicia" (B.cinerea )na wybranych odmianach winorośli prof.dr hab.Marek Grabowski KO
37 Choroby przechowalnicze jabłek w integrowanej produkcji prof.dr hab.Marek Grabowski KO
38 MP-SPR i jego zastosowanie w naukach biologicznych i medycznych dr inż. Mirosław Kucharski KFiEZ, WHiBZ
39 Analiza danych naukowych dotyczących pochodzenia raka jajnika dr Anna Kozubek KFiEZ, WHiBZ


