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Cel modułu Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
aktualnie stosowanych technik biotechnologicznych i 
perspektywą ich wykorzystywania w produkcji ogrodniczej. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów 

Moduł kształcenia w części wykładowej obejmuje następujące 
zagadnienia: rys historyczny, podstawy inżynierii genetycznej, 
organizmy genetycznie modyfikowane, skład konstruktów 
wykorzystywanych do transformacji komórek roślinnych, 
metody wektorowe i bezwektorowe stosowane do 
transformacji roślin, selekcja transformantów, zastosowanie 
roślin transgenicznych w praktyce, żywność transgeniczna, 
uprawa roślin transgenicznych na świecie i w Polsce, 
podstawowe regulacje prawne dotyczące GMO, korzyści i 
zagrożenia związane z uprawą roślin transgenicznych; kultury 
in vitro: typy kultur in vitro, zastosowania kultur in vitro w 
hodowli roślin, wykorzystanie markerów molekularnych do 
diagnostyki i selekcji. 
Ćwiczenia laboratoryjne dotyczą następujących zagadnień: 
ogólne zasady posługiwania się technikami kultury in vitro; 
wyposażenie laboratorium, organizacja pracy, zasady BHP; 
zasady przygotowywania pożywek, ich rodzaje; sporządzanie 
roztworów wyjściowych; sporządzanie pożywki MS; techniki 
sterylizacji materiału roślinnego, rodzaj czynnika, stężenie, 
czas sterylizacji; inicjacja kultury kalusa Daucus carota, 
Cucumis sativus; bezpośrednia i pośrednia organogeneza z 
wykorzystaniem Saintpaulia ionantha i Nicotiana sylvestris; 
inicjacja kultury pylników; pasażowanie kultury in vitro; kultura 
zarodków zygotycznych rośliny jednoliściennej. 
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dydaktyczne 

- wykład 
- ćwiczenia laboratoryjne  
- konsultacje 
- dyskusja 

 
 


