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Zakres oferowanych badañ to:

 ocena stanu œrodowiska przyrodn-

iczego (gleby, wody) z zastosowaniem biotestów 

opartych na reakcjach prostych organizmów 

wskaŸnikowych (mikroorganizmy, roœliny, drobne 

bezkrêgowce) oraz konstruowanie urz¹dzenia 

sensorowego, wykorzystuj¹cego bakterie nitryfik-

acyjne, do detekcji substancji toksycznych 

w wodzie;

 usuwania zanieczyszczeñ ze 

œrodowiska za pomoc¹ mikroorganizmów zdolnych 

do rozk³adu szkodliwych zwi¹zków ropopochodn-

ych, pestycydów i tworzyw sztucznych, akumulacji 

metali ciê¿kich;

 usuwania  metali ciê¿kich przez 

bakterie promuj¹ce wzrost roœlin i wykorzystanie 

systemu roœlina-endofity do zwiêkszenia efek-

tywnoœci usuwania wêglowodorów z gleb;

 badania mechanizmów oczyszc-

zania gleb zanieczyszczonych metalami poprzez 

porastaj¹ce je gatunki roœlin, tzw. metalofity, 

a tak¿e nad rol¹ makrofitów w samooczyszczaniu 

siê zbiorników wodnych regionu; 

 w celu zwiêksz-

enia ich potencja³u do  rozk³adu wêglowodorów 

aromatycznych;  

 w ekosyste-

mach postindustrialnych przy udziale modelowych 

gatunków roœlinnoœci;  
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analiza potencja³u samoodtwarzania siê

zarz¹dzanie œrodowiskowe:

ocena oddzia³ywania dzia³alnoœci cz³owieka

inwazji gatunków obcych: 
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 silnie 

zaburzonej równowagi biologicznej oraz ocenê 

mo¿liwoœci wspomagania przez cz³owieka proc-

esów rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdeg-

radowanych;

 wdra¿anie systemu 

zgodnie z wytycznymi ISO 14001;

 na 

elementy œrodowiska przyrodniczego planowanych 

przedsiêwziêæ;

metody ograniczania ich 

liczebnoœci w warunkach in situ.
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Ekspertyzy wykonywane s¹ przez wykwalifi-

kowanych specjalistów o wieloletnim 

doœwiadczeniu, dziêki czemu przygotowy-

wane badania i opracowania s¹ rzetelne 

i profesjonalne. Jednoczeœnie oferowane 

us³ugi proponujemy w konkurencyjnych 

cenach.
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