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Doktorat h.c. dla eksperta od roztoczy
Akarologia jest dyscypliną zoologiczną zajmująca się naukowym badaniem roztoczy (Acari),
obszernego i zróżnicowanego gatunkowo rzędu drobnych pajęczaków. Od wielu lat stanowi ona
naukową pasję Jana Boczka, profesora zwyczajnego nauk rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Prof. Boczek jest światowej klasy specjalistą w zakresie roztoczy
z nadrodziny szpecielowatych - Eriophyoidea. Opisał lub był współautorem opisu 35 nowych

rodzajów oraz 229 gatunków nieznanych wcześniej szpecieli. Prowadził także badania nad
możliwością ich wykorzystania do biologicznego zwalczania chwastów.
Drugim ważnym obszarem zainteresowań naukowych profesora są badania nad szkodnikami
produktów żywnościowych i przechowalnianych. W tej dziedzinie wykonał on wiele cennych badań
nad bionomią (popularnie określenie połączonych badań biologicznych i ekonomicznych – przyp.
PAP), ekologią i gospodarczym znaczeniem wspomnianych szkodników.
Dorobek naukowy prof. Boczka obejmuje ponad 350 publikacji, z czego 178 to oryginalne prace
naukowe. Napisał samodzielnie lub był współautorem 21 książek i podręczników oraz 147
komunikatów naukowych i prac popularno-naukowych. Pod jego kierunkiem powstało 168 prac
magisterskich oraz 28 doktorskich z zakresu ochrony roślin w Polsce. Uroczystość nadania
profesorowi tytułu doktora honoris causa krakowskiej Akademii Rolniczej odbyła się 21 kwietnia
2006 roku.
PAP – Nauka w Polsce, Karolina Olszewska
Skomentuj na forum
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.
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Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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