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Ninicjsza recenzja zostala przygotowaner w odpowiedzi na pismo Przcwoclnicz4cego

lLacly NaLrhowc'j Dyscypliny Rolnictu'o i Ogrodnictwo prof. dr hab. Ancilzcja I)leclrarczyha

rvlaz z inlblmacj4. 2e decyzi4 Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii [Jrriwcrsytetu

Plzl,rodniczcgo w Poznaniu z dnia I3 maja 2016 roku zostalem powolany na opinioclau'cg u'

przedmiotorvc'i sprau ie.

Ocenl problcma!vki rozprarvy

W obccnych czasaclr obserwujcnry bardzo dynamiczny przyrost ludnoici na iwiecte.

W ciqgu zaledwic ostatnich l2 lat liczba luclnoici na Swiecie rvzrosla o miliard. [)ziS Zierrig

zar.r.rieszkuje blisko 7,6 mld ludzi. a do 2050 I'oku ta liczba ma wzrosnqi a2 dtt 9.7 mld. Dzi6

liczba nricszkaric6w Zieni.jest dwuklotnie wyiLsza niz 50 lat temu. Tak dynamiczny przyfost

Iudnoici pocitlga za sob4 plobleury zwi4zaue z wyZywicnienr populacji.

Badania przeprorvadzonc przez F AO wsltazuiq na wzrosl zapotrzcbowania na zywnoSi

n pcrspektl'*ic do 2050 r. aZ o 70ok. Rolnict"vo [.lE zapc*'nia ok. 40Yo calkou'ite'i prodttkcji

2vu no(ci u krajach OF-CD. Zadanie to .icst ttuclne do spclnienia w tak krirtkim czasiu.

S)tuac.ig t4 pogarsza jeszcze s)'stcmatycznic znt n ie.isza.iqca sig w skali Swiata pou'icrzchnia

grunt6rv ornych. W l)olsce. jak podaje Gl6wny lJrzEd Statystyczny. powiel'zchrria uzytk6r'v

rolnych zntnicjszyla sig z l5 906 tys. ha ',v I'oku 2005 do I 4 539 tys. ha w20l 8 roku. W Polsce

gl(ru'nymi czynnikami oglaniczaj4cymi wysolto(i produkcji rolnej s4 glcby o stosuukorvo

slabej jakoSoi. niska iloSi opad6rv i kwaSny oclczyn gleb. Ponad 90%o obszaru l)olski za.jmuj4

gleby wytworzone ze skal osadorvych. gltiwnic okruchowycl.r luZnych przyniesionych plzez

lodorvcc zc Skarrdynau,ii. WiqkszoSi naszl'ch gleb z ltatur)' jest silnie zakwaszona. o malei

reter.rci i woclnej. niskie.i zasobnoSci ',v przysrva.jalnc fblmy skladnik6w pokarmowycl.t oraz tr



niskiej zarvartoSci substancji olganiczncj. W klasylikacji europejskiej wigkszo(i gleb

pofskich mozna zaliczyt. do gleb zdegladowanych lub do gleb rnarginalnych. Z1-zno!(

polskiclr gleb moZna podnosii poprzez dodatck nlaterii organicznej oraz poprzez

rvapnorvanie, kt6re przecir,vdziala zakwaszeniu ijcgo negatywnym skutkom w Srodowisku.

Korzystny wplvrv wapnowania pze.iawia sig poprzcz (i) poprawg *4aScirvoSci tizycznl ch.

fizl'kochcr.r.ricznych i biologicznych gleby. (ii) zr.vigkszanie aktywnoSci mikrobiologicznei

irodorviska glebor.vego. (iii) zwigkszanie dostqpnoSci i cftktyu'noSci niekt6rl,ch skladnik6w

pokarmorvych, (iv) ograniczanic toksycznoSci glirru wymiennego oraz (v) zn.rniejszanre

rozpttszczaluoSci soli metali cigZkich. Dla lolnika.jcdnak najwaZnie.jszym elenrcr.rtem .iest

wzrost plonowania loSlin uplawnych uzyskany pocl wplywcllt wapnowania. Wecltug badarl

IUNG u,ynika, ;Ze gdyby w Polsce odczyn zwiql<szono pH glob to spowodowaloby to przyrost

plonu ziarna zbciZ o okolo 0,4 Mg ha-r. Szacuje sig, 2e w zaleZnoici od stopnia zak*,aszenia

gleby olaz loSliny uprarvnej przyrost plonu roSlin nro2e wynosii od 7o/o dla roSlin slabo

reagqj4cych narvet do 25% dla roSlin silnie reagLrj4cych. do kt6rych mozemy zaliczyi bulaki.

kukur;-dzg. lucernE. koniczyng, groch. czy lasolg.

.lednak zuZycie narvoz6w rvapniowych w naszyr')l kraju jest niervystalczajqce i odbiega

dalcko od oczekiwanego poziornu. Wcdlug CUS zuZycie nawoz6rv rvapniowvch r.v roku

20lll20l8 *1-nioslo 808.7 tys. Mg i nieznacznic zrviqkszl.lo sig rv stosunku do 2016/2017. rv

kt6rl'nr zuZyto 774.9 tys. Mg tych nalr'oz6u'. I)ozionr zu2ycia nawoz6rv u,apnior.vych zaleZy'

od rvielu cz1'r.u.rik6w. m.in. od wielkoSci gospodarstwa. W gospodarstrvach to\varow)ch o

duZe.j powierzchni przekracza.j4cej 1000 ha zuZycie tych nawoz6w jest ponad 3-krotr.rie

wigkszc (189,7 kg CaO ha'r) w stosunku clo rileclniego zuZycia w Potsce (55,1 kg CaO ha-r).

Coraz czg5ciej rolnicy stosujQ n.rwozy wapnrowo-nragnezowe (obecnie 22.4 kg CaO ha-r). W

Polsce wystgpujc r6wnie2 duze zloZt.ricowanic regioualue w stosunku do nawozort

wapniowych. Najwigksze ich zuZycie, kt6r'e wynosi blisko 130 kg CaO he r obserwuic sig w

rvojew6clztu,ie kuj awsko-pornorskinr. . a naini2szc w wojew6dztwie malopolskim ok. 25 kg

kg CiaO.ha'r. PoniervaZ proccs zakwaszenia glctry.jest plocesem ci4glynr. 'l'e niewielkie ilo6ci

na'uvozcirv lvapniorvych stosowane r.r wiclr.r gospodarstwach roh.rych maji1 decl'dui4cy i

oglar, icza.j4cl' rvplyu' r.ra caly szereg czynniktlw plodukcji. w tym wykolzystar.rie skladnikou

mineralnlch. gl6rvnic azotu i tbsforu. Silne zakw'aszcnic gleb przyczl'nia sig do malc'i

efektyrvnoSci tlch skladnik6rv. co bezpoSlednio przcklada sig na plon roSlin. W konsekrvencji

*,ielorakiego oddzialy'rvania \4'apnowania na llnkc.ionowanie gleby zwigksza sig potencjal

produkcl,jny gleb. poplaw'ia sig rachuuek ekonomiczny gospodarstwa, jak r6*'nie2

ograniczonl' zostaje ujemny wplyw intensywno.i produkcji rolnej na irodowisko.



W zwi4zku z tyrl uzyskane w occnianc'j lozprawie wyniki mog4 byi istotnc zat6wrltr z

poznawczego jak i utylitarncgo punktu widzenia i nrog4 posluZyi do formulowania zalecci

nawozowych. .lednoczeStrie wyniki tc mogq byi wykorzystanc przy wyborze nar.voz6w

wapniorvych przeznaczonvch do odku,aszania gleby w okreSlonycl.r u'arunkaclr glebowo-

klimatycznych.

Formalna analiza rozprawy

Niniejsza rozpraw-a rna postai klasycznc.i lnonotcmatycznej dysertacji. Sklada sig ze

237 stton i zawiera 53 tabele i 13 wykrcsr5w oraz I fbtografig. Tytul pracy jest czytelny.

koniunikatl'wr.r1 iadekrvatnl,do tre(ci dyscrtac.ji dotyczqce.i r.vpll,rvu wlaSciwoSci nawoz6rv

wapniowycl'r ntr wybrtrne wlaiciwoSci gleby olaz plonowanic loSlir.r.

l'reSi rozplawy zostala szczeg6lowo podzielorra na rozdzialy i liczne podrozdzialy

wyodrQbnionc w spisic. co nada.jc .le.i du24 przc'jrzystoJi. LJklad pracy jcst zbliZony do

klasycznego schematu. Rozdzial pierwszy stanowi trzystronicowy wstgp. lv kt6rym Autor

zarysowuje problematykg badar.vcz4. W rozdzialc drugim lbrmulujc cel badai. 'frzeci rozdzitrl

to przegl4d litelatuly, rv kt6rym Doktorant onr6wil problernatykg obejrnujqc4 najwazniejsze

zagadnienia wchodzqce w' zakres badari wlasnych rozpoczynaj4c od charakterystyki gleb

\rystqpuj4cych rv Polsce. poprzcz om6rvieuie 
"vystgpowania 

i przemian glilru u, glcbic. a2 do

szczcg6lou'cj charaklerystyki na*oz6w rvapnior.r,vch i potrzeb u,apnorvania. Ii.ozdzial ten

obe.inrule 29 stron. W rozdziale 5 przecistawia natolriast 'w'amnki glebor.ve i pogodowe

z.wiqzane z mie-jsccnr prowadzenia dorirviaclczcri. W rozdzialach 6 i T liczqcych razenrll3

stron l)oktorant przcdstawia rvyniki badari plowaclzonych rv dw6c1.r lokalizacjach - Gluszynie

LcSnci oraz w Szczodrocho.,vie. W rozdzialc tyu.r Aulor szeroko ukazal zloZonoii tenratyki

baclarvczej stanorvi4cc.j przedmiot pl"acy. T.Lrprczentowaue odniesicnie do literatuly rv

lozdzialc 8 i dyskusja s4 trafirie dobraue, co Swiadczy o

dobryni rozpoznaniu przez Aritora. tak w litcraturze krajowej, jak i migdzynarodouci

problemri badawczego bgd4cego przednriotcm pracy

Autora. Rozdzial ten zostal napisany w oparciu o 169 pozycji literatury, z cz.ego 6lYu

(102 pozycje) stanor;r'i4 opraco*'ania obcojgzycznc. Literatura najnowsza. opublikowana po

2010 stanorvi 3lVo. Poszcz-eg6lne lozdzialy SciSlc sig zazEbiai4 i star.rowi4 ciekawc

kompcndium u'iedz1' na temat \4'plvwtl narvozirrv rvapnior.vych r.ra r+'laSciwoSci glcbl' olaz

plonorvanie roSlin. Praca zostala napisatra poplawnynt .igzl-'kiem naukor,wnr. prze.irzl'(cic.

a przedstarvior.rc w pracy zagadnienia zostaly omtiwione rv spostib rvyczerpuj4cy. logiczr.ry i

zrozumialv.



Pod wzglgdem uretodyczllynt praca zostala zrcalizowana poprawnie. Szczeg6lowy

opis zakrcsu i mctodyki badarl plzcdstawiorro w rozclzialc czwartynt na l7 stroltach,

Doktolant plzeprowadzil badanizr rv latach 20|I-2013 na porvierzchniach badawczych

zlokalizowanych w dlv6ch mie.jscowoSciach (iluszyua LeSna oraz Szczodrochowo. Niestety

Doklorant nic udziclil infbrmacji na jakich typach gleb byly prou'adzone doSrviadczenia. W

Gluszynie LeSniej pr'6bki gleborve do badari pobierano kaZdego roku w dw6ch terminach

(wiosnq. przcd *,ysiervem nawoz6u' olaz po zbiolze ro5lin) z Irzech glgbokodci pr.olilu

gleborvego (0-30. 30-60 i 60-90 cm). W Szcodrochowie pr6bki pobielano jcdcn raz."v roku po

zbiorze roSlin. Pr6bki materialu ro5linnego pobierano z tych samych obiekt6w badawczych.

W pr6bkach glebowych oznaczono'. zawartoSi azotu og6lnego metod4 Kjeldahla. sklad

gt'anulometryczr.ry r.netodq Casagrancle'a. w nrodylikac.ii Pr6szyriskiego, zawartoSi wggla

organicznego mctod4 'fiurina. oclczyn glcby w woclzic destylorvancj oraz roztworzc K(ll o

stgzcniu I mol dm-r; krvasorvoic wymicnnil nretoclq Kappena. kwasou'oii ri'ymiennE nrctocl4

Daikuhary. zawalto66 glinu wymiennego nretodil Sokolowa. zawartoii u,ylniennych kationou

zasaclor.vych po ckstrakcji rv octanie amor.r.l o stQzcniu 1 r.nol drr-r. z-asartoSc plzvswa.jalnych

lirlnr nrakroskladnikci*, i nrikroskladnili6r'", o96lnic prz),igtyuri rnelodami stosowar')yr.ul \r

staciach chcnliczno-rolniczych tj. lbslbLu i potasu nretodq Egnera-llichma, magnezu rnetod.l

Schachtschabcla a rnikroelement6w (Cu. Zn, Mn i Fe) - metod4 Rinkisa w HCI o stgzeniu I

mol dm--r: azotr.r mineralnego (Nmin) po ekstrakcji w rozt\\,orze -CaCl: o stgzenir-l 0.01 nrol

dm-i. W pracy obliczor.ro pojcmnoSi ."r'yrniany kation6r'v oraz procent wl sycenia kompleksu

sorpcyjnego kationani zasadowymi. W cclu oceuy zalcZnoSci ntigdzy zawartoSci4 wapnia

lvynriennego i glinu r'vymieuncgo w glebic wyliczorlo wskaZliik r'6wnowagi migdzy

obl clwoma .jonauri.

W pr'6bkach materialu roSlir.rnego oznaczono zarvartoii azotu o96lnego n.rctodE

Kjcldahla. Oznaczanie zau,artoSci maliro (K. Mg. Ca. Na i I)) olaz urikroelcnrcttttiu' (Zn. Mn.

lre iCu) rvlkonano po uprzeclnirn zminclalizorvaniu plcibek na sucho. Zar.valtoSi fbsfbru

oLnaczano metodq kolof]metrycznq - na 26lto. Ponadto wyliczono efektywnoSi nawozctriit

azotcm. cl'ektywnoSi agronomiczn4 azotu brutto i cf-cktyrvnoSd agronomiczn4 azotu nctlo.

Wszystkie otrzymanc r,vyniki podclano analizie statystycznej. OcenE rvplywtl

czynnik6w na wlaScirvoSci gleby i plonowanie roSlin urykonano przy pomocy analizy

warianc.ji. Plon loSlin. zawartoSi i akumulac.jq skladnik6w pokarmouych w niclr

wystgptrj4cych roq'r.ricZ oznaczatTo plzy polttocy clwukierur.rkowcj analizy wariancji. W

przypaclku oceny plor.rr.r jechiostck pszenicznych zastosowallo tlirjkierunkow4 analizg

wariancji. Rozhlad u,ynik6rv analizou'anych zmicnnycli oceniano przy pomocy tcstu Shapiro-



Wilka, a l.romogeniczltoSi wariancji sprawdzano testcm Levcne'a. Zaleinoici miqdzy cechamr

analizowano przy poutocy korelacii liniowe.j Pearsona, analizy regles.ii dla jcdne.j lub wielu

zr.r.ricnnych (metodq klokowrl wsteczr.r4). W cclu wykrycia wewngtrznej struktury w

zwiqzkach r.r.riqdzy analizowanynri cechami gleby, a tak2c w celu weryfikacji r-rzyskanycl.r

prawidlowoSci i powi4zari niigdzy nimi. zastosowauo dodatkowo analizg skladowych

glownych. W celu wyznaczcnia rvartoSci krytycznych (np. zawartoSci glinu ruchomego w

glcbie) zastosolvano metodg Cate-Nelsona. Analizg danych przy por.nocy mctody Cate-

Neslona przeprowadzono z wykolzystanicnr arkusza Ilxcel lilnry Microsoftu. uator.niast

pozostale analizy statystyczne wykonano pl.zy pornocy progranru komputerowego

S1'A1IS1'ICA I3.

Wyniki badari. od slrony lblmalncj s4 poprawnic ont6wione. Autor zestawia.j4c danc

eksperyrnentalne dokonal ich wla$ciwej intelpletacji. Praca zawiera bardzo du2y material

doSwiadczalny. wyniki zostaly opracowane wszcchstronnie z zastosowaniem dobrze

dobranych metod slatystycznych i nie brdt4 z.astrzc|cit ani od strony ncrytorycznc.i ani pod

u.zglgdenr nretodyki ri vkonanvch badari.

Przeprorvadzorra w pracy dyskus.ja 1r,1,n iktilv polqczona z onr6wieniem synlezv

slasrrych danych enrpilycznych .jcst bardzo clobrzc napisan4 czgSciE pracy. Autol wykazal sig

u nie.j duZ4 umiejgtno6ciq pou'iqzania rvynik(lw 
"vlasnych 

badarl z danyrni lileraturowymr co

n'skazule na du24icgo wiedzg w zakresic problonratyki bgcl4ccj przcdmiotem rozprawy. Praca

koriczy sig syntetyczuym podsumowanicnt oraz 20 szczeg(rlowymi wnioskami.

Urvagi dotyczlcc czgSci formalnej pracy s4 nastgpuj4cc:

- Celerrr gl6wr.ryr.r.r plzcdstawiouej do occny dyscrtac.ii.iest ocena wplywu wapnowatria na

r.vybranc wlaSciu'oSci gleby oraz na plono"vanie roilin. W rozclziale 2. Flipoteza i cel

pracy. Doktorant popltrwuie stauia hipotezg badawczq. W cclu wcrylikacji hipotezl'

stawia az I I cel6w gl6wnych pracy. W mojc.l opinii sE to tylko cele szczeg6lowe .iakie

zostaly uzyte dla realizac.ji cclu glirwnego. kt6r'y nic zostal jasno slbrmulowany.

- W lozclzialc trzccim ..Przeglqcl litcratury" f)oktorant skupil siq nad wplyrveur

wapnorvania na rvybraue wlaScirvo(ci gleby. natouriast ponlin:]l inlblntac.jc .iak

wapnowanie wplywa na plon i sklad chcmiczny roSlin.

- Rozdzial ,.Mctoclyka badari" zostal slusznie podzielouy ua 10 podrozdzial6rv, co

znigksza.icgo czytelnoSi. W lozciziale tym wystqpujo jednak kilka nieScislo3ci np.:

Doktorant pisz.e,2e powierzchnia gospodarstwa w Gluszynie Lednej to okolo 300ha. a

na strouie 45 piszc,2e c 'ugie gospoclatstwo w Szczodt'ochowic zajnruie pou'ierzchnig

5lt
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220 ha i .jest znacznie wigksze od tego piefwszcgo. Na stronie 46 Doktoranl podaje

wiclkoSci dawck nawoz6w wapniowych wynosz4cych dla nawozr.r jurajskiego i
-t..,.,-t,,kanrblyjskiego 3.5 Mg ha-' i 3.5 Mg ha'' .icdnak nie podaje co bylo kryteliuur

uyznaczenia wielkoSci tyoh dar.vck

Ztabeli2.l..2e nie s4 wlaSciwoSci tych konkretrrych nawoz6w jakie Doktorant badal w

pracy. Czy to znac'Ly,2e wlaSciwoSci badanych nawoz6w nie zostaly plzearralizowane?

Na stronic 53 Doktolant pisze" 2e..Odnodnic do zawaftoSci N,,,;,, w glebie. w pracy

przedstawiono tylko wyniki dotycz4cc zawartoici N,uin w glebie wiosn4. przed

Luszenierrr wegctacji". Zdanic to sugcrujc. 2e byly .icszcze iune ternriny pobierania

pr6bek glebowych dla oznaczcnia zawartoSci azotu mincralncgo w glcbie. Jezeli tak. to

trzeba r.vyjaSnii dlaczcgo bylo kilka terrrin6w i czcmu to nialo slu2yi?

Na tej samej strorrie Doktorant piszc o pobicraniu pr6bek roSlinnych w pierwszym

terninie z powicrzchni 0,5 rrr:. a w dlugirrr z 1.0 nr:. Dlaczego plzyjgto r'62n4

powierzchnig dla pobielania plribck nratelialu loSlinnego? Podobne pytanie dotyczy

pobielania pr6bek glebowych. Dlaczego w Gluszynie LeSniej pobierano takic probki

dwa razy w ka2dym loku badar'r ti. wczesnq wiosnq i p62nym latem po zbiorze roSlin. a

w Szczodrochowic tylko raz?

Niestety Doktorant nie udzielil inlbrnracji na .iakich typach glcb byly prorvadzone

doSwiadczenia. Podal jcdnak inlbrnracjc o ich sklaclzie gmnulotnetrycztrym oraz

plzyporzqdkowal klasy bonitaclnc gleb.

Dlaczego Doktorant badal odczyn gleby w wodzic destylowanej oraz w rozhvorze KCI

o stqZcniu I mol dm-1. Wystarczyloby zbaclai odczyn tylko w jednyrn roztworze.

Na stronic 57 Doktolant pisz-e. le ..'l'cmpcraturg wrzerria mieszaniny obniZal dodatek

K:SOr" Dodatek siarczanu potasu(VI) podwy2sza, a nie obniza temperaturq wrzenia

roztworu.

W pracy w rozdzialc 10. Spis litcratury zrraleziorro l3 pozycji nie cytowanych \\'tekScie

placy (Dhrgosz 1994: Kabata-Pendias 1993; Kanipf i in. 2020; Kotowski i in l994;

Nagata i Ilayatsu l99l: Noina 2019: Pilon-Snritlr iin.2009; Piasecki i Gibczyriska

1980: Rabbingc 1993; Rutkowska i in. 2006; Scriczuk 1990; Watanabe i Misawa 2005;

Ziola i Sobczyriski 2004) oraz w tckicie pt'acy zrralcziono r6wnie2 13 pozycji literatury

nie urvzglqdnionych w spisie literatury (PN-llN 13971 :2013; GUS 2020; Dlugosz 2005;

zr'6dlo pod I{1'c. 1.5. i 1.8; Nagata i in. 19921 Ma i in. 1997: Watanabe i in. 199t1. Nagata

iin. 1993; Rozporzqdzcnie Mirtistla Zclrowia Dz.U. Nr. 466,poz'.72 22010 r.; LJstarva z

q-



dnia l0 lipca 2007 o Nawozach iNawo2crriu D2.U.2007 nr. l47.1toz 1033; Grzebisz i

in. 2005: Clronan iGLigal 1995).

Ponadto w tekScic placy wystgpuiq blqdy clotyczilcc poprawnoSci cytowania roku np.

Ziola i Sobczyriski 2005. a powinno byc 20041 Kotowski i in. 1995, a powinno byi

1994; Matsumoto iin. 1996, a powinno by( 1992; Ochal 2010. a powinno byi 2009;

Starska 1993. a powiruro byi 1990.

Na stronie 195 Doktorant cytuje litelaturg Rahnran et al. 2018, a powinno byi Itahman i

in. 201 8

- Na stlonie 4l Doktorant podaje asoltyncnl nawoz6w wapniowych wg. F ilipek i in.

2006. MoZna bylo pokusii sig o nowszil litcraturg w tyur zakfesie.

- W tabeli 3.2. Doktolant plzeclstawia wyniki wyj6ciowe w glebie przed zaloZenrerr

doSrviadczcnia zarvartoSci tbstbru i potasu w fblmach llenkowych. 'l'a tabela powiuna

zostai ujednolicona i rvszystkie pielwiastki powinny zostai w),la2onc u, firrnric

pielwiastkowcj.

- Ploponujg usun4i wniosek 20. poniewaZ Doktorant tego rrie badal w swojej pracy.

Wr.riosek I jest wnioskiem oczywistyrrr i dojego sfbrmulowania nie trzeba wykonywac

tak pracochlonnych badari. l'odobna r.rwaga dotyczy wniosku tlzeciego.

- Wniosck 7 jest nieuporvaZrriony. ponicwa2 Doklorant rv swo.je.l pracy r.rie badal rvpll'r.vu

siarczanu wapnia na odkwaszanio glcby.

- We r.r,uioskach nie ma oclpowiedzi na postarviony 6 ccl baclati.

- Blak u'niosku skicrou,anego do praktyki rolniczej.

l)ozostale urvagi rcdakcljne zostaly nanicsione w tek3cic pracy.

Ocen:r mcrytoryczna rozpralvy

Analizujqc wyniki lozplawy doktolskici cla.le siq wyra2nie wyodrgbnii cztety gl6wr.rc

problemy baclawcze: (i) ocena wplywu wapnolvarria na wybranc wlaiciwoSci

lizykocliemiczne gleb, (ii) bcena wplywu wapuowauia na plonowauie roSlin, (iii) ocena

wplywu r.vapr.rowania na strukturq plonu. (iv) ocena wplylvtt wapnowauia na zawarto(c i

pobrar.ric skladnik6w pokarnrowych przcz lo(liny.

\l vrriki hlrtlrrri zilP[czcrllo\\lll)c \\ ree L'llrowilll('i llli.lc):

. wskazuia. 2e wapnowanic glcby kwa(nc'j o zaburzone.i rownowadze kationclw zasadou'ych

w kompleksie sclrpcy.jrryrri skutkuie stabilizacizl oclczyuu w trakcic trzech lat badari;

q-



. do\\'odza, 2e niezaleZnie od lokalizacji doSwiadczenia nie stwierdzono istotnych r6znlc w

dzialaniu dawek i reaktywno6ci nawozu na badarre charakterystyki geochemiczne gleby.

Zaobselwowano nieznacznie wigksze tempo oclkwaszania gleby traktowanej wapner.r.r

jurajskim niz kambryjskim. W glebie geochcmicznie zdegradowanej stosowanic

standardor,r ych drwek wapna nawozowcgo nie jest u stanic. zwigkszyc udzialu katiorror,r

rvapnia w kor.r.rpleksie sorpcy.jnynr do poziomu optymalnego dla gleby lekkiej.

Wapnowanie, niezaleZnie od dawki i reaktywnoSci l'rawozLr, dodatnio ksztaltowalo

wartoSci biogeochemicznego wska2nika r6wrrowagi migdzy kationan.ri wyrniennynti

wapnia i glinu. Reaktywno6i nawozn wapniowego nie ma istotnego znaczenia w

okreSlaniu zapotrzebowania na nawozy wapniowe:

. pqzt{4!4i4 okre(lii, 2e wapnowanie zwigkszalo plon gl6wny ro5lin w por6maniu do

u'ariantu kontrolnego w spos6b niczaleZny od systenlt-l r,rplawy roli. W doiwiadczcniacl.r

nie udowodniono istotnych r62nic w dzialaniu dawek i reaktywnoSci nawoz6u

wapnior.r'1'ch na plorr roSlirr;

o Srviadcza o tynr. ze rvapnow'anie korzystnic wplywal ua stan odzywienia ro5lirr w azot oraz

zr,vigkszalo ef'ektywnoSi nau.o2cnia azotcur bftltto i netto;

. rvskazuj.l. 2e plon roSlin zale2al od wartoSci wska2nika r'6wnowagi wapri-glin (CAB). W

warunkach prowadzonych doSwiadczeri krytyczna dla plonowania wartoSd wskaZnika

wynosila l.l. Klytyczna dla plonowania rodlin zawartoSi glinu wymiennego w warstwie

gleby 0,0-0.3 rn mieScila sig w zakresie l0-17 mg Ali* kg-r.

Na zakoriczcnie pracy Autor fbrnruluje 20 wniosk6w koricowych, kt6r'e w wigkszo3ci

s4 poprawne i znajdujq potwierdzenie w uzyskanych wynikach badari.

Wniosek koficorvl'

W podsumowaniu pragnq podkLeSlii. 2o praca zawicra bardzo duZy matelial

eksperymentalny. Uzyskar.re wyniki sz1 warto$ciowe pod wzglgdem naukowytn. a wykazane

uchybienia sq stosunkowo latwe clo usttnigcia w toku pfocesll redakcyjtiego

przygotowuj4cego pracg do publikacji. Pan mgr in2. Roman Blaszyk zrealizowal zar6wno

poznawczy jak i praktyczny cel dyscrtacji wltosz4c nowe elementy do wiedzy na temat

wply*.u dzialar,ia nawozirw wapniowych rra wlaSciwoici gleby i plonon'anic roSlin

Rozprawa ma charakter oryginalny ijest dobrze zaplanowana i wykonana. Doktorant wykazal

sig dociekliwoSci4 w interptetacji wynikriw jak r6wnie2 du24 umiejqtnoSci4 w zakresie prac

q-



laboratoryjnych i techniki analitycznej. Moirrr zdaniem stanowi to dow6d dobrego

przygotowania Doktoranta do dalszej pracy naukowej.

W Swietle powyZszej oceny stwieldzarn.2e przedstawiona do oceny praca doktorska

mgl inz.. Ronrana Blaszyka pt. .,Wplyn, reoktywnoici uotvozu wapnioxtego ,t( wybrone

rpkticitpoici cheniczne gleby i plonowanie roilin w dwdch systemoch uprawy roli,,spelria

rvalr.rnki okrcSlone w Ustawie z dnia 14 malca 2003 r'. o stopniach naukowych i tytule

traukowynr oraz stopniach i tytulc w'zakresie sztuki z p62niejszymi znrianami w blzrlieniu z

dnia l5 wrzeSnia 2017 r. (Dz. U.2017 L. poz. 1789). zgodnie z Art. 175.1. Ustawy z dnia 3

lipca 2018 r. wplowadzajqce ustawg - Prawo o szkolnictwie wylszym i nauce (Dz. lJ.z,2018

r. poz. 1 668 ze zn.) i Ustawie z dnia 20 lipca 201 8 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce

oraz Rozporzqdzeuiu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszcgo z dnia 20 wrzeSrria 2018 r. w

splawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Szczeg6lnie

istotne s4:

I . Zawane w pracy elementy nowatorskie

2. Potcncial aplikacy.jny uzyskanych wynik6w

3. Wklad w rozw6.i dyscypliny Roluictwo iOgrodnictwo.

W zwiqzku z powyzszyrlr przedkladam Przewoduicz4ccrnu Rady Naukowej Rolnictu,o

i Oglodnictwo Uniwelsytetu Plzyrodniczego w Poznaniu wniosek o dopuszczenie n.rgr in2.

Romana Blaszyka do dalszych etap6w przervodu doktorskiego. TreSi i zakrcs rozpralvy

doktolskiej kwalilikule Doktoranta do ubicgania sig o

rolniczych w dyscyplirrie Rolnictwo i Ogt'odnictwo.

stonieri doktora w clziedzirrie rrauk

l(urszurltt tlniu I5 ttuidziat'nika 2020 prd. dr huh.


