Wizytówka naukowa kandydata na promotora
maksymalnie 2 strony – powinna to być synteza najważniejszych elementów dorobku
Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy: dr hab. Julita Rabiza-Świder
Dyscyplina
naukowe

naukowa/dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Rozwój zawodowy (stopnie i tytuły
naukowe) chronologicznie

magister inżyniera ogrodnictwa, specjalność – rośliny ozdobne,
Wydział Ogrodniczy, SGGW, 5.07.1999. Tytuł pracy magisterskiej:
„Wskaźniki starzenia w ocenie pozbiorczej dekoracyjności ciętych liści
Zantedeschia aethiopica i Hosta plantaginea”, promotor prof. dr hab.
Aleksandra Łukaszewska. Praca wyróżniona w konkursie Prac
Magisterskich Wydziału Ogrodniczego SGGW.
doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW, 25.06.2003. Tytuł
rozprawy doktorskiej: „Regulacja procesu starzenia ciętych liści
Zantedeschia aethiopica Spr. i Hosta ‘Undulata Erromena’” pod
kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Łukaszewskiej. Praca została
wyróżniona przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu SGGW w Warszawie.
doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i
ogrodnictwo, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury
Krajobrazu SGGW w Warszawie, 29.05.2019. Tytuł autoreferatu:
„Wpływ zabiegów pozbiorczych na starzenie ciętych kwiatów
powojnika (Clematis L.)”
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Doświadczenie w pracy z
doktorantami (obronione
doktoraty, otwarte przewody),
chronologicznie

Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej: Musiał D.A.. Regulacja
pozbiorczej trwałości pędzonych kwiatostanów lilaka pospolitego
(Syringa vulgaris L.), 17.07.2019.

Dorobek projektowy/grantowy (z Regulacja starzenia ciętych kwiatów powojników (Clematis sp.) i lilaka
(Syringa vulgaris), 21.05.2009-20.05.2012, projekt badawczy MNiSW
ostatnich 10 lat)
N N310 089336, główny wykonawca.

Zakres tematyczny – problem
badawczy – do rozwiązania
którego poszukuje się doktoranta

Od wielu lat moja tematyka badawcza związana jest fizjologią
posprzętną materiału kwiaciarskiego. Zdobyta na tym polu wiedza
pozwala mi poszerzać asortyment badanych gatunków i problemów
badawczych. Od 2016 roku zajęłam się regulacją pozbiorczą trwałości
narcyza, dlatego jako temat badawczy proponuję regulację procesu
starzenia ciętych kwiatów właśnie tej rośliny. Narcyz jest jedną z
najbardziej popularnych roślin cebulowych uprawianych na kwiat cięty
a jego kwiat jest specyficznie zbudowany. W procesie starzenia w
pierwszej kolejności kwiaty narcyza tracą turgor, następnie zasychają
końcówki listków okwiatu, a dopiero później przykoronek. Trwałość
płatków narcyza waha się, w zależności od odmiany, od 4 do 5 dni, a
przykoronka 6-7 dni. Z analiz wynika, że pożywki odgrywają ważną rolę
w regulacji procesu starzenia ciętych narcyzów, poprawiają bilans
wodny rośliny, wpływają na dystrybucję metabolitów oraz na
uwodnienie płatków, jednak w przypadku narcyza ich wpływ na
trwałość kwiatów nie jest jednoznaczny i zależny jest w dużej mierze
od składu pożywki oraz od gatunku i odmiany. Mimo tak dużej
popularności, ciągle brak skutecznej metody przedłużania trwałości
ciętych kwiatów narcyza, stąd potrzeba prześledzenia zmian
zachodzących w przykoronkach i listkach okwiatu tej rośliny na
poziomie fizjologicznym, biochemicznym i molekularnym. Być może to
pozwoli zaleźć skuteczną metodę zwiększenia trwałości tej rośliny.
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