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IHAR‐PIB LABORATORY OF RESEARCH SERVICES

OFERTA LUB IHAR‐PIB / The OFFER of LUB IHAR‐PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut
Badawczy oferuje usługi badawcze i diagnostyczne w
zakresie:
I. ocena odporności, wykrywanie i identyfikacja
patogenów,
II. analiza biochemiczna i ocena jakości produktów
roślinnych,
III. wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli
przez rekombinację i metodami biotechnologicznymi,
IV. identyfikacja genetyczna (fingerprinting) oraz badanie
ekspresji i obecności genów,
V. wykrywanie i identyfikacja GMO dla hodowli roślin,
VI. opiniowanie i usługi doradcze w zakresie jakości
nawierzchni trawiastych,
VII. agrotechniczna i użytkowa ocena wartości odmian
ziemniaka.
Oferta usług skierowana jest głównie do firm hodowlanych,
przedsiębiorstw branżowych i placówek naukowych.
Zapewniamy fachowość, zorientowanie na klienta, solidną i
szybką usługę oraz profesjonalne doradztwo.
Wysokie kwalifikacje naukowe i doświadczenie personelu
IHAR‐PIB, a także nowoczesne wyposażenie laboratoriów
badawczych jest gwarantem przeprowadzenia usług zgodnie z
Państwa oczekiwaniami.

Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research
Institute offer research and diagnostic services in the field of:

I. resistance assessment, detection and identification of
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

pathogens,
biochemical analysis and evaluation of the quality of plant
products,
production of prebreeding material by recombination and
biotechnological methods,
genetic identification and research on the expression and
presence of genes (fingerprinting),
detection and identification of GMOs for plant breeding,
turf grass and turf surfaces expertise and advisory services,
evaluation of the potato varieties for the farming system
used in agriculture (ecological, IP, specialist).

The offer of services is addressed to breeding companies, industry
enterprises and scientific institutions.
We provide professionalism, customer orientation, reliable and fast
service and professional advice.
High scientific qualifications and experience of IHAR‐PIB
personnel, as well as modern equipment of research laboratories
guarantee the services in accordance with your expectations.
We guarantee the security of entrusted materials and
confidentiality of the results obtained.

Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych materiałów i
poufność uzyskanych wyników.

If you are interested, please contact individual institutions
specializing in selected areas of research.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z poszczególnymi
placówkami specjalizującymi się wybranych obszarach badań.

http://www.ihar.edu.pl/laboratorium_uslug_badawczych.php

http://www.ihar.edu.pl/laboratorium_uslug_badawczych.php

WE INVITE YOU TO COOPERATE
AND USE OUR SERVICES

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
I KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
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I.

OCENA ODPORNOŚCI, WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA PATOGENÓW
RESISTANCE ASSESSMENT, DETECTION AND IDENTIFICATION OF PATHOGENS

Lp./No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Usługa/Service
Ocena odporności ziemniaka na wirusa Y
Evaluation of resistance to Potato Virus‐Y
Ocena odporności ziemniaka na zarazę ziemniaka
(Phytophtora infestants) w laboratoryjnych testach
listkowych i bulwowych
Laboratory assesment of potato resistance to Phytophtora
infestants
Laboratoryjna ocena odporności ziemniaka na suchą zgniliznę
bulw (Fusarium spp.)
Assesment of potato tuber resistance against dry rot
(Fusarium spp.)
Laboratoryjna ocena odporności ziemniaka na mokrą
zgniliznę bulw
Assessment of potato tuber resistance against soft rot
Ocena laboratoryjna / polowa odporności ziemniaka na
Synchytrium endobioticum
Laboratory and field assessment of potato resistance to
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Ocena odporności ziemniaka na mątwika ziemniaczanego
(Globodera rostochiensis) i agresywnego (G. pallida)
Evaluation of potato resistance to Globodera rostochiensis
and G. pallida
Badania bulw ziemniaków na obecność bakterii Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (IF/PCR)
Analysis of potato tubers for the presence of Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (IF/PCR)
Badania roślin i bulw ziemniaków na obecność bakterii
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (IF/FISH/test
biologiczny/metoda wzrostowa na podłożach
półselectywnych)
Detection of Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus in
plants and tubers of potato (IF/FISH/biological test/ growth
on semiselective media
Badanie gleby na obecność cyst Globodera rostochiensis ‐
mątwika ziemniaczanego
Examination of soil samples for the presence of Globodera
rostochiensis cysts ‐ potato cyst nematodes
Badanie zagęszczenia populacji mątwika burakowego
(Heterodera schachtii) w próbach gleby
Testing of beet cyst nematode (Heterodera schachtii)
population density in soil samples
Ocena tolerancyjności odmian buraka cukrowego na mątwika
burakowego i wpływu uprawy różnych gatunków /odmian
roślin na rozwój populacji wymienionego nicienia
Evaluation of sugar beet cultivars tolerance to beet cyst nematode
and the influence of different species/varieties plants cultivation on
above mentioned nematode population development

Kontakt/Contact
ZGiMWZ Młochów
mgr Krystyna Michalak
k.michalak@ihar.edu.pl
ZGiMWZ Młochów
prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
j.sliwka@ihar.edu.pl
ZGiMWZ Młochów
prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
j.sliwka@ihar.edu.pl
ZGiMWZ Młochów
dr hab Renata Lebecka
r.lebecka@ihar.edu.pl

ZF, POK Radzików
dr Jarosław Przetakiewicz
j.przetakiewicz@ihar.edu.pl

Oddział w Bydgoszczy
dr hab. Mirosław Nowakowski
m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl
mgr inż. Grzegorz Gryń
g.gryn@ihar.bydgoszcz.pl
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Badanie działania bakteriobójczego środków dezynfekcyjnych
(chemicznych i pochodzenia roślinnego) oraz metod
fizycznych w zwalczaniu Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (metody zawiesinowa/nośnikowa)
Evaluation of bactericidal activity of disinfectants (chemical
and plant extracts) and physical methods in eradication of
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (suspension /
surface methods)
Diagnostyka chorób i molekularna charakterystyka
patogenów (PCR, RT‐PCR)
Diagnostics of the diseases and molecular characteristics of
pathogens ‐ PCR, RT‐PCR
Identyfikacja źródeł zmienności genetycznej oraz odporności
na wybrane patogeny wśród form uprawnych buraka oraz
obiektów dzikich z rodzaju Beta i Patellifolia. Doskonalenie
metod oceny fenotypowej i genotypowej.
Identification of genetic diversity sources and sources of
resistance to selected pathogens among cultivated beets and
wild accessions of Beta and Patellifolia. Improvements in
phenotypic and genotypic evaluation methods
Atestacja odporności pszenicy i pszenżyta na septoriozę liści i
plew oraz septoriozę paskowaną liści
Attestation of resistance of wheat and triticale to Septoria
ssp.
Analiza prób bulw ziemniaka pod kątem obecności bakterii
Clavibacter sepedonicus comb. nov. i Ralstonia Solanacearum
Analysis of potato tubers for the presence of Clavibacter
sepedonicus comb. nov. and Ralstonia solanacearum

Oddział w Bydgoszczy
dr hab. Mirosław Nowakowski
m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl
mgr inż. Grzegorz Gryń
g.gryn@ihar.bydgoszcz.pl

ZGiHRK Bydgoszcz
dr inż. Anna Litwiniec
a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl

ZF PHR Radzików
prof. dr hab. Edward Arseniuk
e.arseniuk@ihar.edu.pl
PDMIB Bonin
dr inż. Włodzimierz Przewodowski
w.przewodowski@ihar.edu.pl

Ekspertyza fitopatologiczna bulw ziemniaka
Phytopathological evaluation of potato tubers

POZ Bonin
dr inż. Jerzy Osowski
osowski@ziemniak‐bonin.pl

Wytworzenie oraz klonowanie roślin odpornych lub
tolerancyjnych na choroby rzepaku
Development and cloning of disease resistant oilseed rape
plants
Ocena odporności materiałów hodowlanych rzepaku (B.
napus) na najgroźniejsze patogeny
Evaluation of resistance breeding materials of oilseed rape (B.
napus) on the most dangerous pathogens
Ekspertyzy i szkolenia w zakresie występowania i oceny
chorób rzepaku
Expertise and training in the occurrence and assessment of
oilseed rape diseases

SPSŚRO w Poznań
dr hab. Michał Starzycki
m.starzycki@ihar.edu.pl
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II.

ANALIZA BIOCHEMICZNA I OCENA JAKOŚCI PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
BIOCHEMICAL ANALYSIS AND EVALUATION OF THE QUALITY OF PLANT PRODUCTS

Lp./No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Usługa/Service
Analiza składu i zawartości glukozynolanów
Quantitative analysis of glucosinolates content
Analiza składu kwasów tłuszczowych
Qualitative analysis of fatty acid content
Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą NMR
Measuring oil in rapeseed seeds by NMR method
Analiza NIR glukozynolanów, białka, włókna
NIR analysis of glucosinolates, protein and fibre content
Analiza kolorymetryczna na zawartość morfiny w
makowinach
Spectrometric analysis of morphine in poppy capsules
Analiza białka metodą Kjeldahla
Protein analysis by Kieldahl method
Analiza włókna metodą van Soesta
Fibre analysis by van Soest method
Masa tysiąca nasion MTZ
The weight of one thousand seeds
Masa objętościowa MHL
Volume mass
Sucha masa
Dry mass
Popiół
Ash
Lipidy ogólne
Total lipids
Białko surowe, metodą Kjeldahla
Raw protein, Kjeldahl method
Azot ogółem, metodą Dumasa
Total nitrogen, Dumas method
Aminokwasy ‐ pełny skład bez tryptofanu
Amino acids ‐ full composition without tryptophan
Lizyna przyswajalna (metoda kolorymetryczna)
Available lysine (colorimetric method)
Skrobia (Megazyme kit)
Starch (Megazyme kit)
Włókno pokarmowe całkowite (Uppsala method)
Total dietary fiber(Uppsala method)
Nieskrobiowe polisacharydy
Non‐starch polysaccharides
Niecelulozowe polisacharydy
Non‐cellulosic polysaccharides
Kwasy uronowe (metoda kolorymeryczna)
Uronic acids (colorimetric method)
Lignina Klasona
Lignin Klason
Włókno pokarmowe całkowite (grawimetrycznie)
Total dietary fiber (gravimetric method)

Kontakt/Contact

PB Poznań
dr Krzysztof Michalski
km@nico.ihar.poznan.pl

SPOJPR Radzików
prof. dr hab. Danuta Boros
d.boros@ihar.edu.pl
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

ß‐glukan ogólny i nierozpozpuszczalny (Megazyme kit)
ß‐glucan, total and insoluble (Megazyme kit)
Rozpuszczalne arabinoksylany ‐ pentozany (met.
kolorymetryczna)
Soluble arabinoxylans ‐ pentosans (colorimetric meth)
Lepkość ekstraktu ziarna
Viscosity of the grain extract
Alkilorezorcynole
Alkylresorcinol
Oznaczenie wodochłonności
Water absorption capacity
Inhibitor trypsyny
Trypsin inhibitor
Aktywność amylolityczna
Amylolytic activity
Pełna ocena wartości browarnej
Full assessment of the brewing value
Doświadczenie bilansowe ‐ TPD, APD, BV, NPU, DMD etc.
In vivo balance experiment ‐ TPD, APD, BV, NPU, DMD etc.
Bilans z analizami azotu
Balance trial with nitrogen analyzes
Liczba sedymentacji
Sedimentation number
Liczba opadania
Falling number
Zawartość białka w s.m. ziarna
Protein content in dry weight of seeds
Wodochłonność mąki i rozmiękczenie ciasta farinograficznie
Water absorption of flour and softening of the dough
farinographically
Liczba jakości ciasta farinograficznie
Number of dough quality farinographically
Energia ciasta ekstensograficznie
Dough energy extensographically
Objętość chleba ze 100 g mąki po 24h
Bread volume from 100 g of flour after 24h
Liczba wartości chleba LWCh
Bread value number
Wydajność mąki ogółem (%)
Total flour yield (%)
Ilość glutenu mokrego (%)
The amount of wet gluten (%)
Gluten indeks
Gluten index
Atestacja odporności kukurydzy na fuzariozę kolb i zgorzel
podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju
Fusarium spp.
Approval of the resistance of maize to fusarium flasks and
gangrene stalks caused by fungi of Fusarium spp. genus
Określenie poziomu skażenia ziarna kukurydzy toksynami
fuzaryjnymi
Determination of the level of corn seeds contamination with
fusarium toxins

SPOJPR Radzików
prof. dr hab. Danuta Boros
d.boros@ihar.edu.pl

PTPiRM Radzików
dr hab. Elżbieta Kochańska‐Czembor
e.czembor@ihar.edu.pl
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III.

WYTWARZANIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH DO HODOWLI PRZEZ REKOMBINACJĘ I METODAMI
BIOTECHNOLOGICZNYMI
PRODUCTION OF PREBREEDING MATERIAL BY RECOMBINATION AND BIOTECHNOLOGICAL METHODS

Lp./No

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Usługa/Service
Otrzymywanie linii podwojonych haploidów (DH) metodą
kultury izolowanych mikrospor roślin oleistych z rodzaju
Brassica ssp. (z nasion/z roślin)
Development of doubled haploid (DH) lines of Brassica ssp. by
method of isolated microspores culture in vitro
Uzyskiwanie homozygotycznych transgenicznych linii rzepaku
ozimego (Brassica napus L.)
Obtaining homozygous transgenic lines of winter oilseed rape
(Brassica napus L.)
Resynteza rzepaku (Brassica napus) z gatunków
ancestralnych: Brassica rapa i Brassica oleracea na drodze
hybrydyzacji międzygatunkowej
Resynthesis of oilseed rape (Brassica napus) from ancestral
species: Brassica rapa and Brassica oleracea by interspecific
hybridization
Wytworzenie oraz klonowanie odpornych lub tolerancyjnych
na choroby roślin rzepaku
Preparation and cloning of disease resistant oilseed rape
Rozmnażanie cennych genotypów roślin w kulturach in vitro
Micropropagation of valuable plant genotypes
Mikrorozmnażanie roślin in vitro ziemniaka
Micropropagation of in vitro potato plants
Produkcja minibulw ziemniaka z roślin in vitro
Production of potato minitubers from in vitro plants
Atestacja odporności pszenicy i pszenżyta w stadium siewki
na rdzę brunatną, rdzę żółtą i rdzę źdźbłową
Wheat and triticale testing for resistance at seedling stage to
brown (leaf) rust, yellow (stripe) rust and stem rust
Atestacja odporności jęczmienia w stadium siewki na rdzę
karłową
Barley testing for resistance at seedling stage to leaf rust

Kontakt/Contact

PKT Poznań
prof. dr hab. Teresa Cegielska‐Taras
tceg@nico.ihar.poznan.pl

PMiHO Poznań
dr hab. Michał Starzycki
m.starzycki@ihar.edu.pl
PCiMHR Bydgoszcz
dr inż. Sandra Cichorz
s.cichorz@ihar.bydgoszcz.pl
PZGiKIV Bonin
dr inż. Agnieszka Przewodowska
a.przewodowska@ihar.edu.pl

ZGiHR Radzików
dr hab. Paweł Czembor
p.czembor@ihar.edu.pl
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IV.

IDENTYFIKACJA GENETYCZNA ORAZ BADANIE EKSPRESJI I OBECNOŚCI GENÓW
GENETIC IDENTIFICATION AND RESEARCH ON THE EXPRESSION AND PRESENCE OF GENES (FINGERPRINTING)

Lp./No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Usługa/Service
Analiza form hodowlanych rzepaku (Brassica napus L.)z
zastosowaniem markerów DNA
Analysis of oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars using
DNA markers
Ekstrakcja genomowego DNA z roślin rzepaku
Extraction of genomic DNA from oilseed rape
Amplifikacja PCR DNA rzepaku z zastosowaniem starterów
specyficznych dla loci mikrosatelitarnych, a także dla
markerów SCAR identyfikujących gen restorer Rfo oraz
męsko‐sterylną cytoplazmę CMS ogura‐INRA
PCR amplification of oilseed rape DNA using primers specific
for microsatellite loci, as well as for SCAR markers identifying
the Rfo restorer gene and the ogura‐INRA CMS male sterile
cytoplasm
Określanie zróżnicowania genetycznego linii i odmian
hodowlanych rzepaku z zastosowaniem markerów
mikrosatelitarnych
Assessment of genetic diversity among oilseed rape breeding
lines and cultivars using microsatellite markers
Wykrywanie zmutowanych alleli genu BnaA.FAD2 rzepaku
(typu HOR3 i HOR4), powodujących wysoką zawartość kwasu
oleinowego w nasionach – przy użyciu markera CAPS.
Detection of the mutated alleles of the rapeseed BnaA.FAD2
gene (HOR3 and HOR4 type), resulting in the high oleic acid
content in seeds – using the CAPS marker
Identyfikacja genetyczna odmian i gatunków roślin
korzeniowych oraz wieloletnich traw energetycznych za
pomocą markerów molekularnych (RAPD, ISSR, SSR)
Genetic identification (fingerprinting) of varieties and species
of root crops and perennial energy grasses using molecular
markers (RAPD, ISSR, SSR)
Opracowanie i optymalizacja metod identyfikacji genetycznej
(fingerprintingu) wybranych odmian i gatunków roślin za
pomocą markerów molekularnych (RAPD, ISSR, SSR)
Development and optimization of genetic identification
methods (fingerprinting) of selected plant varieties and
species using molecular markers (RAPD, ISSR, SSR)
Usługa identyfikacji odmian na podstawie wzorców odmian
ziemniaka
Cultivar identification service based on known referenced
cultivars
Selekcja roślin na obecność markerów molekularnych
sprzężonych z wybranymi genami odporności na choroby
zbóż (pszenicy, pszenżyta i jęczmienia)
Marker Assisted Selection (MAS) using molecular markers
closely linked to selected disease resistance genes in cereals
(wheat, triticale and barley)

Kontakt/Contact

ZGiHRO Poznań
dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
kamik@nico.ihar.poznan.pl

ZGiHRO Poznań
dr Marcin Matuszczak
marmat@nico.ihar.poznan.pl

PCiMHR Bydgoszcz
dr Sandra Cichorz
s.cichorz@ihar.bydgoszcz.pl

PDMIB Bonin
dr Krzysztof Treder
k.treder@ihar.edu.pl

ZGiHR Radzików
dr hab. Paweł Czembor
p.czembor@ihar.edu.pl
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V.

WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA GMO DLA HODOWLI ROŚLIN
DETECTION AND IDENTIFICATION OF GMOS FOR PLANT BREEDING

Lp./No

Usługa/Service

1.

Ocena odporności ziemniaka na wirusa Y
Evaluation of resistance to Potato Virus‐Y

2.

Wykrywanie, identyfikacja oraz ilościowe oznaczanie GMO
metodą PCR i RealTimePCR
Detection, identification and quantification of GMO by PCR
and Real Time PCR

VI.

Kontakt/Contact
ZGiMWZ Młochów
mgr Krystyna Michalak
k.michalak@ihar.edu.pl
LKGMO, Radzików
dr Sławomir Sowa
s.sowa@ihar.edu.pl
tel. + 48 22 733 45 17

OPINIOWANIE I USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE JAKOŚCI NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH
TURF GRASS AND TURF SURFACES EXPERTISE AND ADVISORY SERVICES

Lp./No

1.

2.

3.

Usługa/Service
Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu kryteriów jakości darni
u plantatora darni rolowanej (zgodność z odpowiednimi z
normami krajowymi i zagranicznymi)
Issuing certificates on fulfilling the turf quality criteria for a
turf producer (compliance with the relevant national and
foreign standards)
Ocena odmian/rodów/mieszanek w doświadczeniach
ścisłych
Evaluation of varieties / families / blends in field experiments
Usługi doradcze – w zależności od zakresu i stopnia
zaawansowania niezbędnych do wykonania prac
Advisory services ‐ depending on the scope and level of
advancement necessary to carry out the work

Kontakt/Contact

PTPiRE Radzików
dr inż. Kamil Prokopiuk
k.prokopiuk@ihar.edu.pl
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VII.

Lp./No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

AGROTECHNICZNA I UŻYTKOWA OCENA WARTOŚCI ODMIAN ZIEMNIAKA
EVALUATION OF THE POTATO VARIETIES FOR THE FARMING SYSTEM USED IN AGRICULTURE
(ECOLOGICAL, IP, SPECIALIST)
Usługa/Service
Przydatność odmiany ziemniaka do stosowanego w
rolnictwie systemu gospodarowania (ekologiczny, IP,
specjalistyczny)
Usefulness of the potato variety for the farming system used
in agriculture (ecological, IP, specialist)
Opracowanie optymalnej architektury łanu dla odmian
ziemniaka w różnych kierunkach ich użytkowania
(nasiennictwo, jadalne, przetwórstwo spożywcze i
przemysłowe)
The development of optimal crop architecture for potato
varieties in different directions of their use (seed, table, food
and industrial processing)
Wymagania wodne i glebowe odmian ziemniaka
Water and soil requirements of potato varieties
Ocena skuteczności działania nowych nawozów w uprawie
ziemniaka
Evaluation of the effectiveness of new fertilizers in potato
cultivation
Wymagania nawozowe N odmian ziemniaka
Fertilization requirements of N potato varieties
Ocena skuteczności działania herbicydów, fungicydów,
insektycydów i regulatorów wzrostu w uprawie ziemniaka
Evaluation of the effectiveness of herbicides, fungicides,
insecticides and growth regulators in potato cultivation
Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę
Sensitivity of potato varieties to metribuzin
Ocena pozbiorowa wrażliwości bulw odmian ziemniaka na
występowanie chorób skórki (parch zwykły, rizoktonioza,
parch srebrzysty)
Out‐of‐season assessment of the sensitivity of tubers of
potato varieties to the occurrence of skin diseases (common
scab, rizoctonia, silver scab)
Ocena pozbiorowa występowania wad fizjologicznych bulw
odmian ziemniaka (deformacje bulw, rdzawa plamistość
miąższu, pustowatość)
Postharvest assessment of the occurrence of physiological
defects in potato tuber cultures (tuber deformation, rust
spots, hollow heart)
Odporność odmian na powstawanie uszkodzeń
mechanicznych i ciemnej plamistości pouderzeniowej bulw
ziemniaka
Resistance of cultivars to mechanical damages and dark spot
patches of potato tubers
Ocena składu chemicznego bulw odmian ziemniaka
(zawartość suchej masy, skrobi, witaminy C, glikoalkaloidów,
azotanów)
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12.

13.

14.

Evaluation of the chemical composition of tubers of potato
varieties (dry matter content, starch, vitamin C,
glycoalkaloids, nitrates)
Ocena wartości konsumpcyjnej i technologicznej w
przetwórstwie spożywczym ziemniaka (smak, ciemnienie
miąższu surowego i po ugotowaniu, zawartość sumy cukrów
i cukrów redukujących, barwa produktów smażonych)
Evaluation of consumption and technological value in potato
food processing (taste, darkening of the raw pulp and after
cooking, content of total sugars and reducing sugars, colour
of fried products)
Ocena trwałości przechowalniczej odmian ziemniaka (ubytki
naturalne, choroby okresu przechowalniczego, okres
spoczynku bulw, kiełkowanie)
Assessment of storage stability of potato varieties (natural
losses, storage period diseases, tuber resting period,
germination)
Ocena skuteczności działania inhibitorów kiełkowania bulw
odmian ziemniaka podczas przechowywania
Evaluation of the effectiveness of germination inhibitors of
potato tubers during storage
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