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

Podstawowe oczekiwania wobec
kandydata na doktoranta

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wykonawca w zadaniu nr
2
2. 2010-2012 - Efektywność metod pobierania próby przy tworzeniu
kolekcji podstawowej kupkówki pospolitej – projekt badawczy
promotorski MNiSW nr N N310 066339, wykonawca
3. 2009- 2012 - Badanie uwarunkowania plonu ziarna pszenicy
ozimej przez cechy plonotwórcze roślin – projekt badawczy
MNiSW nr N N310 091136, wykonawca
Tematyka: Ocena zróżnicowania przestrzennego oraz identyfikacja
przyczyn różnicy między plonem potencjalnym a aktualnym dla zbóż
Znajomość przestrzennej zmienności luki w plonie i jej
przyczyn może przyczynić się do zwiększenia wydajności i
produktywności zbóż w naszej strefie klimatycznej, co pozwoli na
bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych w tym i
wody. Brak jest aktualnych i szczegółowych badań dotyczących plonu
potencjalnego nowoczesnych odmian zbóż w Polsce i Europie
Środkowej. Aby ocenić przestrzenną zmienność luki w plonie, należy
najpierw oszacować plon potencjalny. W ramach tych badań
wykorzystamy dwa podejścia do oceny plonu potencjalnego – modele
matematyczne wzrostu i rozwoju roślin oraz doświadczenia polowe.
Aby ocenić przestrzenną zmienność luki dochodowej, należy w drugiej
kolejności ocenić plon aktualny uzyskiwany przez rolników. W tym
przypadku będzie on oparty na bieżących danych z Głównego Urzędu
Statystycznego i innych badań ankietowych. Na podstawie tych
informacji zostanie ustalona luka w plonie z stosunkowo dużą
rozdzielczością.. Kolejnym zadaniem będzie poszukiwanie przyczyny,
uzasadnienie i czynników kształtujących wielkość luki w plonie
poszczególnych gatunków zbóż na terenie Polski. Zostanie to
zrealizowane przy użyciu rozszerzonego zbioru zmiennych
zgromadzonych podczas określania plonu aktualnego, informacji o
przebiegu pogody i właściwości gleby. W celu wyselekcjonowania
spośród wyżej przedstawionych zmiennych w istotny sposób
wpływających na wielkość i przestrzenną różnicę w przepływie
zmienności zastosowane zostaną sieci neuronowe i metody sztucznej
inteligencji.
• ukończenie studiów na kierunku rolnictwo lub dziedzin pokrewnych
• podstawowa znajomość metod statystycznych wykorzystywanych
w badaniach rolniczych
• podstawowa umiejętność programowania w środowisku R
i wykorzystania narzędzi typu GIS
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