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dr. Krzysztofa TRII){RA
IIllR-PIl} (łldzitłłw Brłninie, Zakład Nusiennictwa i Ochrory; Zienniaka,
? r tłc' rsłłn i u I} i a gn r;'s ty k i h{o l ł: ku l urn ej i I} i o c h e rłłi i
o nądsnie stopnia doktora habiIitorłanego

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
zgodnir z ustawą z dnia l4 nlarca 2003 r. o słopniacłłnaukowych i tyłtlłe nuukt:vyym łlruz
tt słt4lttiucll i łytule w zukres je szłuki {oz. t}. z 2il t 7 r. poz. l 789);
w zrviązktt z ar1. l79 us1. l us1awy z 3 lipca 20l8 r' ?rzepisy wprou,adzr{qte usl{ru,( Pruv'łl
tł sdtolnictlvie wyż,rtym i łtauce {Dz.U. z 30 sierpnia 2ał8 r. , poz. !6ó9)
()siągnięeie naukowe pt.: .'DiagnosĘka molekularra wirusa Y ziemniak* z jcdnocresnym

różnicownniem na gonotypy odpowiadające szczepom lii i 0 wirusa''
- cykl 1 publikacji */

1'

2'

j'

06.:1.2{ll8 r. * Wsz.częcię pofitępor'u'ania haŁlilitac1'inego przez Centralną Kornisję do Spraw
Stopni i '|'ytułów' oraz skierowanie wniosku do Rady Naukowej Instytutu Hodowli
i Aklinlat.vzacji Roślin - Państwoty Inst1'tut Badalvczy rł'Radzikowic'

23.ll'201$ r. - Podjęcie uchwały przez Raclę Naukową IHAR_PIB tv sprawie x}jraŻer:ia
zgody na przeplowadzenia postępowania habilitacy.inego dr. Krzysztola 'I'redera łrraz
rłyznaczenia trzeclr członków Komisji Ilabilitacyjnej (w tym: sekfetarua i recenzenta)'

r. Centralna Komisia do Spraw Stopni i Tyll'rłtiiv powołała Kamisję
Hahilitacyjną do przeprowadzcnia postęporvania habilitacy.jnego dr. KrzyszJola "fredera

07.0l.2019
w składzic:

Przeu,'odniczący: prof. d: hab. Andrzej
dr hab' Renata

KOTECKI. UP we .Wroaławiu
L€BECKA prof' IHAR_P{B w Młochowie
Reeęnzęn|: dr hąb. },latasza I}oRoDYNK0-t'ILAS' prof' loR-PlB w PoznaniLt
Reccnzent: dr hab' Mirosława CIEŚLINSKA' prof. Io w Skięrniewicach
}ł"ccenzen1: proI. dr hab' Barbara SAWICKA" UP w l.ublinie
Członek: prof. dr hab' Jacek HENNI0" IBIB PAN w Warszawię
('złonek: prof-" dr hab. Marek S. SZYNDHI". SGGW w Warszaił'ie

Sękrętarz:

4.

l.ł.0l.2018

r.

Habilitacyjnej.

iHAR-PIB otrzyntał z CK decyz'ję o pawałaniu 7 slycznia 20l9 r. Komis'ii

0'l.{lJ.20l9 r. termin nadesłłnia recenzji osiągnięcia naukor,vegc oraz akt'vwności naukowc.i'
'l'redera (N'g
rł:v. lłsl{łv;v- ó t.y:gołlni ot! łłłłiu
orga::izaey'jnej i dydaklycznej dr. Krrrysztota
płlu,t;łtłłłia
przcz ('K KołłłisjiHabiliłacy,jnej. wg iłltarprctucjislrrłw'nej {'K tłrmiłllit';l,'tię {;
ł"ł'głdnitsd łlnia ołr:1,łnaniu dolałme nlac.ii).

Komisja Habililaeyjna w tenninle 21 dni od dnia otrzynrania reccnzji (i ok.25.0J.2019 r.
opinię w sprarł'ie nadania lub odmorrtr nadania dr.
KrzyszJolbrvi Trędęrowi stopnia doktora habilitowąllego W dz.iedzinie nauk rolnicz'ych.
dyscyptinic rłrlnictwrl i ogrodnict1ł'o oraz wraz Z uzasadnieniem i pełnq dokumcl]tllt'_il.l
przekazu.ic
postęporł'ania lrabiiitacy.inego. w tym recenzjałrri osiągrrięć
'lou11l1tlyCh
Prz.ewtldniczącęn1u Rady Naukolvei IF{AR-PIB proi. clr hab" Markorvi SteJantrwi Szyndlorvi'
prlde_jnruje uchx'ałę zawieraiącą

1"

8.

lłada Naukowa ItlAR-PtI} lv terminie micsiąeł od

Ilabilitac1'ine.i podejml.ie uchwałę tl
habilitow*ncgo.

otrzyn:ania uchwały Komis|i
nadaniu ltrb tldmowic ladania stopnia dokliirit

Rarla Ntukowa IHA&_PIB niczwłocznie zzunieszcza wymagane ustav'ą irrlbrnlut'ic lla
slronic inlenrctowej Il:tytutu.

l]ada Naukowa IHAR_PIB rv terminic l4 dni od pod'jęcia uclrr'vały przeka;ruje Cenlrulnei
Korllis.ii r.lo Sprarł Stoplri i l'yttrłów:
kopię uchwały o na<lanil lub odnrowię nadania stopnia dclktora habilittlwanego.
kopię uchlvały Komisji Habilitacyilrt'j zawierającc.i opinic w sprawic nnclania lrlh
odmow-r. nadan i a stopn i a doktora h abil i towanego.
. kopię recenz-ji w postępowaniu habilitac'vjnynl
- zapisanc na informat!'cznym nośnikudanych.
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Dr hab. Renala Lrg[rxa prilf. lllAR-l'll]

|'ublikacjc wchodzące w sklart łsiągnigcia naukowego:
t.

Żncharuerłska IJ'. l}rzervorlowska Ą., Treder K' 20l'ł"fhe adaptation of silica capturc
thc dcleclior ol'potalo virus Y. An. J. Polato. Res., 9l : 525-53 l.
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IF20i4=1.204: MNiSW20l4 = 25 pkt.

1

l)rzcrvttdnrvska A'. Zacharzcwska B.. Chołuj J.'

Trełler K'

20

l5' A one-step. real-tirne ręverse

transcription li)op-nrediated isothermalanplificatian assay to detect Potato virus Y.

Ąlrr.J.]}tlLaltl.Rcs..92:

]0]-]ll.

'r20l5-l,l59l

MNisW:{]l5-25pkl

'l'rcdcr X.' Chołuj J.' Zacharz_ewska B., Mielczarek M' 20lJ. Detęction of potah virus Y (PVY) by
rct-crss-transcriplion lcop-mcdiatod nucleic acid an:plilication {RT-l.AMP). PJant Breeding
and Seed Science" 75: 77-85.
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'fredcr K.. t]htlłu.; .l.' Zacharzewska B.. Babu"iee l,'" Miłlczarek M.. Rurzlński A.. lłakotonclra{'ara A
?0llt. Oprimization of a tnagnelie capture R'I-l,AMP assay fcrr fast and real-time detection ol prrlattr
virLrs Y and dillbrentiation oJ'N and O serotypes. Archives cf Virology. 163:447-458.
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