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RECENZJA ROZPRAVVY DOKTORSKIEJ

Pana mgr in2. Marcina Lafskiego

pt. "Ocena gospodarki azotowej czterech odmian pszenicy ozimej w okresie
przed i po kwitnieniu na tle poziomu ochrony lanu"

Podstawa formalno-prawna opracowania recenzii

Recenzjg rozprawy doktorskiej mgr inz. Marcina t-aiskiego opracowano

zgodnie z uchwalq Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii (obecnie Wydziat

Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioin2ynierii) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z

dnia 19.10.2018 r. na podstawie pisma Przewodniczqcego Rady Naukowej

Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo prof. dr. hab. Andrzeja Blecharczyka z dnia

20.04.2021 r. (RNDR|O- 0121400012021).

Przedlo2ona do recenzji rozprawa doktorska mgr inz. Marcina t-anskiego

zostala wykonana w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Srodowiska Wydzialu

Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem

orof. dr hab. Witolda Grzebisza - promotora.

Przew6d zostal wszczgty w obszarze nauk rolniczych, le6nych i

weterynaryjnych, w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia.

1. Problematyka badawcza pracy

Stale zwiqkszajqca sig liczba ludnoSci na Swiecie wymusza koniecznoSi

zwigkszenia produkcji 2ywno6ci w iloSci blisko podwojonej, o optymalnych

parametrach jako6ciowych, co moze mie6 jednak negatywny wplyw na

fu nkcjonowanie ekosystem6w.

W ostatnim '10O-leciu wielkoSd produkcji rolnej byta funkcjq dw6ch czynnik6w, a

mianowicie - plon6w i powierzchni Swiezo zagospodarowanych gleb. Obecnie
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dzialanie tych czynnik6w moze byd niewystarczajqce. Jak wiadomo plon ijego
wysoko66 wynika ze wsp6ldzialania trzech gl6wnych grup czynnik6w, a mianowicie i)

postgpu biologicznego - nowych odmian, ii) intensyfikacji nawo2enia azotem, iii)

intensyfikacji chemicznej ochrony lan6w/plantacji. lstotq wykorzystania potencjalu

produkcyjnego wsp6lczesnych odmian jest wysoka efektywno6d wody i azotu,

bqdqcych tzw. czynnikami og raniczajqcym i plony.

Zgodnie z za+ozeniami ,,Rolnictwa zr6wnowa2onego - Susfanable Agriculture)

stosowanie du2ych dawek azotu i pestycyd6w powoduje presje (zanieczyszczenie)

Srodowiska naturalnego. Jednak2e przeprowadzone analizy i symulacje pokrycia

potrzeb 2ywno5ciowych intensywnie rosnqcej populacji ludzkiej jednoznacznie

wykazaty,2e nie mozna wyeliminowad ani azotu, ani tez pestycyd6w z produkcji

rolniczej. Rozwijana obecnie koncepcja produkcji rolnej okreSlana terminem

,,Zr6wnowazona Intensyfikacja Rolnictwa" zaklada definicjg ,,podw6jnego celu", kt6rej

istotq jest ,,wytwarzanie wigkszej iloSci 2yvvnoSci o wysokiej jakotci na jednostkg

uzytych i stosowanych Srodkow produkcji, biorqc pod uwagg zarowno 2yzno9c gleby,

jak i Srodki produkcji (nawozy, pestycydy, paliwo), oraz ochronq istniejqcych

e kosyste my p rzed deg ra d acj q."

Na podstawie powy2ej pzedstawionych gl6wnych aspekt6w produkcji ro6linnej,

mozna stwierdzi6, 2e w najbli2szym 30-leciu mozliwa bgdzie realizaqa Vw.

,,podw6jnego celu", wymagad to bgdzie jednak synchronizacji zar6wno w zakresie

doboru odmiany uprawianej ro6liny, dostosowanej do lokalnych warunk6w

Srodowiskowych (gleba, klimat), jak i zestawu podstawowych zabieg6w

agrotechnicznych, czyli dawek azotu i poziomu ochrony roSlin, w tym ochrony

fungicydowej. Wskazany powy2ej zakres problematyki badawczej zostal podjgty w

pracy doktorskiej Pana mgr in2. Marcina t-afskiego. Temat rozprawy doktorskiej

nalezy zalem uznac za jak najbardziej wazny i uzasadniony. Dlatego te2 podjgte

przez Autora badania w tym zakresie oceniam wysoko zar6wno z poznawczego, jak i

utylitarnego punktu widzenia. Uzyskane w pracy wyniki badafi odpowiadajq na

pytania dotyczqce mo2liwoSci i celowosci stosowania nawo2enia azotem przed i po

kwitnieniu czterech odmian pszenicy na tle ochrony fungicydowej na:

i) plon, strukturg plonu i jako56 technologicznej ziarna odmian pszenicy

konsumpcyjnej;
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ii) wska2niki gospodarki suchq masq odmian pszenicy w kardynalnych fazach

formowania olonu:

iii) skladniki pokarmowe warunkujqce wzrost i plonowanie odmian pszenicy w

kardynalnych fazach formowania plonu;

iv) saldo bilansowe azotu w lanie

formowania plonu;

v) wskazniki efektywnoSci azotu.

2. Ocena formalna pracy

odmian pszenicy w kardynalnych fazach

Przedlo2ona do oceny dysertacja liczy lqcznie 226 stron, w tym 44 tabele, 61

rycin i 21 zalqcznik6w. Spis wykorzystanej literatury obejmuje 223 pozycje

drukowane (czego 166 stanowiq pozycje obcojgzyczne) i odniesienia do 10 stron

internetowych. Na poczqtku pracy zamieszczono 2,5 stronicowe streszczenia w

jqzyku polskim i angielskim (rozdzial 1,2) i 3 stronicowy spis akronim6w uzytych w

pracy doktorskiej (rozdzial 3).

Dokonujqc formalnej oceny pracy doktorskiej mgr inz. Marcina t-aiskiego

nale2y podkre6lii, 2e treS6 rozprawy zostala ujgta w kolejnych 8 rozdzialach (4.

wsTEp, 5. METODYKA, 6. WARUNKT METEOROLOGTCZNE, 7. WYNIK| BADAN,

8. DYSKUSJA, 9. WNIOSKI, 10. LITERATURA, 11 ZAtACZNIKI, w obrgbie kt6rych

wyr62niono podrozdzialy l-go i ll-go rzqdu.

We WSTQPIE liczqcym 34 strony, Autor wydzielil Problem badawczy, Hipotezg

badawczq i Cele pracy, Przeglqd literatury, a w nim 7 podrozdzial6w 2-go rzqdu,

dotyczy w szczeg6lno6ci pochodzenia i znaczenia gospodarczego pszenicy, jej

potencjalu plonotw6rczego, potrzeb pokarmowych, znaczenia azotu w nawo2eniu i

ochrony lanu. W rozdziale 5. METODYKA, Autor na 15 stronach wyodrgbnit I
podrozdzial6w l-go rzgdu i 7 podrozdziat6w 2-go rzgdu, opisujqcych lokalizacjg

do6wiadczenia i warunki glebowe, schemat doSwiadczenia, zabiegi agrotechniczne i

charakterystykg badanych odmian, pomiary i oznaczenia, wska2niki i obliczenia

statystyczne. WARUNKI METEOROLOGICZNE zostaly opisane na 4 stronach i

przedstawiajq bardzo szczeg6lowy opis temperatury i opad6w w okresie badan w

zestawieniu z wieloleciem. WYNIKI BADAN, jako rozdzial 7 zostaly opisane na 92

stronach w 12 podrozdzialach. Wyniki badafi zaprezentowano w 24 tabelach i na 42

3 211



u Hillv*'88[tT'
WYDZIAL
AGROBIOINZYNIERII

w Lubl.inie

rycinach. Wyniki badai odniesiono r6wnie2 do znajdujqcych sig w zalqcznikach 21

tabelach z analizq wariancji badanych cech. W rozdziale 8. DYSKUSJA (22 strony)

Doktorant przeprowadzil konfrontacjg uzyskanych wynik6w badai z danymi

literaturowymi. W rozdziale 9. rozprawy liczqcym 2,5 strony maszynopisu Autor

zamie6cil 22 wnioski wynikajqce z przeprowadzonych badari. Spis literatury

wykorzystanej w pracy zamieszczony w rozdziale 10. LITERATURA obejmuje 223

pozycje drukowane (czego 166 stanowiE pozycje obcojezyczne) iodniesienia do 10

stron internetowych. Sq one pod wzglqdem formalnym cytowane w spos6b wla6ciwy.

Uklad pracy jest poprawny i nie budzi zastrze2eh. Doktorant zachowal wlaSciwe

proporcje pomigdzy poszczeg6lnymi rozdzialami, a ich udzial w calej objgto6ci

rozprawy doktorskiej jest proporcjonalnie wywa2ony. Poszczeg6lne rozdzialy i

podrozdzialy stanowiq logicznq calo6i. Praca napisana jest poprawnq polszczyznq, a

stosowanie precyzyjnej terminologii pozwala na dokladnq analizg uzyskanych

wynik6w. Struktura tak przygotowanej dysertacji spelnia wymogi formalne stawiane

tego typu opracowaniom.

3. Ocena merytoryczna pracy

Przedlo2ona do oceny rozprawa doktorska zostala przygotowana w oparciu o

oryginalne wyniki badafi wlasnych, uzyskane przez Autora na podstawie badah

polowych prowadzonych w sezonach 2016120'17,201712018 i 201812019.

TYTUT- - rozprawy doktorskiej ,,Ocena gospodarki azotowej czterech odmian

pszenicy ozimej w okresie przed i po kwitnieniu na tle poziomu ochrony lanu" zostal

sformulowany w spos6b jasny i w pelni odzwierciedla tre6ci zawarte w pracy.

Wysoko oceniam rozdzial 4. WSTEP, w kt6rym Autor poza sprecyzowaniem

problemu badawczego, zalozeniem hipotezy badawczej i okre6leniem cel6w

realizowanych w trakcie badari w spos6b syntetyczny dokonal przeglqdu literatury.

Realizowane badania opieraly sig na zato2eniu, 2e ochrona ro6lin jest czynnikiem

istotnie r62nicujqcym wska2niki gospodarki azotem odmian pszenicy ozimej, a tym

samym decydujqcym o doborze odmian do uprawy w danych warunkach

agroekologicznych.

Doktorant w spos6b przejrzysty sformulowal i uzasadnil cel podjgtych badafi,

kt6rym bylo okre5lenie: (1) plonu, struktury plonu i jakoSci technologicznej ziarna
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czterech odmian pszenicy konsumpcyjnej; (2) wska2nik6w gospodarki suchq masq,

skladnikow pokarmowych i salda bilansowego azotu odmian pszenicy w

kardynalnych fazach formowania plonu; (3) wska2nik6w efektywno6ci azotu.

W ramach Przeglqdu literatury Autor przeanalizowal pochodzenie i znaczenie

gospodarcze pszenicy, jej potencjal produkcyjny, potrzeby pokarmowe, krytyczne

fazy formowania plonu pszenicy, gospodarkg azotem w lanie pszenicy, efektywno56

azotu i ochrong lanu. Podrozdziat ten Autor dysertacji napisal w spos6b przejrzysty,

dajqc dobrq podstawe do dyskusji uzyskanych wynik6w badah. Przedstawione przez

Doktoranta liczne i aktualne, w znacznq ilo6ci najnowsze publikacje wiq2q siq SciSle

z zakresem ocenianej pracy.

Rozdzial METODYKA Autor dysertacji podzielil na pigi podrozdzialow, w

kt6rych scharakteryzowal doSwiadczenie polowe z uwzglgdnieniem lokalizacji i

warunk6w glebowych oraz opisu przebiegu do6wiadczenia i zastosowanych

czynnikow eksperymentalnych. Przedstawit wykaz dzialaf agrotechnicznych

prowadzonych na poletkach do6wiadczalnych iopis badanych odmian. Jeden z

podrozdziatow Doktorant przeznaczyl na szczegolowy opis poboru probek glebowych

i ro6linnych oraz laboratoryjny spos6b ich oznaczenia. W innym podrozdziale Autor

badari opisal metody obliczania wska2nik6w gospodarki suchq masq, azotem i

efektywnoSci azolu oraz ocene stanu od2ywienia pszenicy i zawartoSci sktadnikow

mineralnych w ziarnie. Ponadto opisano spos6b oceny porazenia ro6lin pszenicy

przez choroby grzybowe. Ostatnim rozdzialem METODYKI jest opis obliczef

statystycznych.

Doswiadczenie polowe zalo2ono w sezonie wegetacyjnym 201612017,

201712018 i 201812019 w Centrum Kompetencji BASF w Pamiqtkowie, gmina

Szamotuly, powiat szamotulski, wojew6dztwo wielkopolskie. Przedplonem w ka2dym

sezonie badan byt zepak ozimy. Gleba z gatunku glina piaszczysta zostala zaliczona

do klasy bonitacyjnej lllb, kompleks pszenny dobry. Sezony wegetacyjne w okresie

badari cechowaly sig skrajnie r62nym przebiegiem pogody w okresie wegetacji,

odpowiednio zdefiniowanymi w kolejnoSci: 1 - jako wilgotny, 2 - ekstremalnie suchy,

3 - bardzo suchy. W trojczynnikowym do5wiadczeniu polowym zalozonym w ukiadzie

split-plot czynnikami byly: 'l) dwa poziomy ochrony fungicydowej (pelna ochrona,

OCH+, brak ochrony, OCH-); 2) 4 odmiany: Astoria (AS), Farmeur (FA), Arkadia
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(AR), Tulecka (TU), 3) 3 dawki azotu, N: kontrola azotowa, O, 160,240 kg.ha-1.

Przeprowadzone do6wiadczenie polowe skladalo siq z 24 obiekt6w doSwiadczalnych,

realizowanych w trzech poM6rzeniach, co dalo lqcznie 72 poletka. Obiekty byly w

pelni rozlosowane, a powierzchnia poletek wynosila 13,5 m2 (3 x 4,5 m). Siew

pszenicy ozimej odbywal sig w terminie optymalnym dla regionu, a norma wysiewu

dla badanych odmian wynosila 350 szt. 2ywych nasion/m2. Przeprowadzone zabiegi

agrotechniczne przedstawiono szczeg6lowo w tabelach, dla ka2dego roku z
podaniem daty wykonania zabiegu. Swiadczy to, 2e eksperyment byl szczeg6lowo

zaplanowany i przeprowadzony. Brakuje mi jednak informacji, w kt6rych fazach

rozwojowych pszenicy Autor badafi stosowal nawo2enie azotem i przy jakim podziale

dawek. Pytanie uznajg za wazne, gdy2 poziom nawozenia azotem byl jednym z

trzech czynnikow doSwiadczenia. Podsumowujqc ten rozdzial nalezy podkreSlic, 2e

analiza metodologicznej strony badafi wskazuje na oryginalne podej6cie Doktoranta

do realizacji zadania badawczego. Obejmuje to zar6wno etap projektowania badah i

sposobu doboru czynnik6w do6wiadczalnych oraz realizaqi do5wiadczefi polowych.

ChcA poprosi6 Autora badafi o wyja6nienie, w jaki spos6b przeprowadzil oceng

struktury plonu i jakie oraz jak prowadzil pomiary biometryczne na poletkach. Proszg

rowniez o wyja6nienie w jaki spos6b Doktorant pobieral pr6bki biomasy ro6linnej w

badanych fazach rozwojowych pszenicy ozimej.

\N rozdziale 6. WARUNKI METEOROLOGICZNE Doktorant przeanalizowat

dane meteorologiczne (temperatura, opad) w poszczeg6lnych sezonach

wegetacyjnych prowadzenia do6wiadczenia polowego, odnoszqc je r6wnie2 do

danych z wielolecia.

Rozdzial 7. WYNIKI BADAN stanowi najobszerniejszq czgSc rozprawy, w ktorej

Autor przedstawil wyniki badari oraz dokonal ich interpretacji. Uzyskane wyniki

Doktorant przedstawil w formie tabel i rycin, kt6rych tytuly sq na o96l komunikatywne

i jednoznacznie informujq o rodzaju przedstawionych cech. Autor wnikliwie

przeanalizowal wyniki badafi. W zakresie pomiarow biometrycznych pszenicy

okre6lil: masg i strukturg biomasy roSlin w stadium BBCH 30-31; BBCH 56-58; BBCH

89-90; elementy struktury plonu w BBCH 89-90 (liczba klosow, liczba ziarniak6w w

klosie, liczba ziarniak6w na m'2, masa 1000 ziarniakow), plon ziarna. Oznaczenia

chemiczne w w/w stadiach i czgSciach roSliny obejmowaty: zawartoSi N, P, K, Ca,
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Mg, Fe, Mn, Zn, Cu. Zakres wska2nik6w gospodarki N i suchq masE w okresie od

BBCH 56-58 do BBCH 89-90 obejmowal: kwotg remobilizacji, efektywno66

remobilizacji, udzial remobilizowanej suchej masy iN w plonie ziarna, kwotg

fotosyntezy biezqcej, udzial fotosyntezy bie2qcq w plonie ziarna, kwotg pobrania N z

gleby po stadium BBCH 56-58, udzial N glebowego w masie N ziarna. Wska2niki

efektywno6ci obejmowaly: efektywnoSi brutto, netto i fizjologicznq azotu,

wykorzystanie N z nawoz6w, a tak2e netto przyrost plonu ziarna i akumulacji N.

Doktorant w tym rozdziale zgodnie i ustalonq hierarchiq czynnik6w

doSwiadczenia ilat badah dokonal analizy statystycznej wymienionych cech

badawczych i wskaZnik6w. Do interpretacji wynik6w wykorzystano analizg wariancji,

korelacji, regresji, posfhoc i obliczono wsp6lczynniki zmiennoSci. Tak doglqbne

opracowanie statystyczne uzyskanych wynik6w badafi w istotny spos6b podnosi

warto6d rozprawy, dajqc podstawq zar6wno do ich wlaSciwej oceny, dokonania

dyskusji z literaturq tematu oraz sprecyzowania racjonalnych wniosk6w.

Za bardzo dobre rozwiqzanie tej czg6ci pracy uwazam umieszczenie czqSci

wynik6w w formie czytelnych tabel irycin w obrgbie rozdzialu 7, a czq$ci w formie 21

zalqcznik6w (analiza wariancji) na koicu pracy.

W rozdziale B. DYSKUSJA WYNIKOW Doktorant dokonal skonfrontowania

uzyskanych wynik6w badaf z wla6ciwie dobranq literaturq naukowq. Dalo to

Autorowi dysertacji mo2liwo56 wyja6nienia rozbie2no6ci i podobienstw uzyskanych

danych. Doktorant na rozpoczgciu tego rozdzialu zadle pytania, zwiqzane z

gospodarkq azotowq lanu pszenicy, na kt6re poszukuje odpowiedzi w

przeprowadzonych badaniach wlasnych iposzukuje ich potwierdzenia w literaturze.

W szeSciu podrozdzialach Doktorant poszukuje odpowiedzi i prowadzi dyskusjq

problemowq, w temacie:

1) Czy poziom ochrony lanu i nawo2enia azotem istotnie zr6znicuje plony ziama i

cechy jakoSciowe plonu testowanych odmian pszenicy ozimej?

2) Czy stan i struktura biomasy testowanych odmian pszenicy w po2niq fazie

kloszenia istotnie ksztaftuje plon ziarna?

3) Czy poziom ochrony lanu i nawo2enie azotem istotnie zr6znicuje stan odzywienia

odmian pszenicy w okresie wegetacji?
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4) Czy i kt6re

ro2nicujq, a tym

odmiany?

wska2niki gospodarki azotem pszenicy w p62niej fazie istotnie

samym mogq by6 traktowane jako cechy specyficzne dla danej

Dyskusja wynik6w charakteryzuje sig logicznym i przqrzyslym ukladem,

trafnoSciq oraz wla5ciwie dobranq i zinterpretowanq literaturq w odniesieniu do

wlasnych wynikow badari.

Jednak2e w tym miejscu proszg, aby Autor rozprawy wyja6nil szerzel:

1). Jak wytlumaczyi wplyw ochrony roSlin na pobieranie azotu przez

niekt6re odmiany pszenicy po kwitnieniu?

2). Jakie byly r62nice odmianowe na tle ochrony ro6lin w ksztaltowaniu struktury

2r6del plonu (remobilizacja i fotosynteza bie2qca) na przykladzie odmiany Astoria i

Farmeur, ryc. 5.3a i 5.3b)

Rozprawa doktorska kofczy siq 22 wnioskami, kt6re w przewa2ajqcej

wigkszoSci wskazujq na pozytywne dzialanie zastosowanych czynnik6w

doSwiadczalnych na ro6ling testowq. Sq one adekwatne do uzyskanych wynik6w i

opr6cz walor6w poznawczych majq r6wnie2 znaczenie praktyczne. Wa2ne do

podkreSlenie jest to, 2e rozklad warunk6w pogodowych do realizacji badan byt

wysoce niekomfortowy , wrecz zly, a pomimo tego doktorant wyciqgnql szereg

wa2nych naukowo i praktycznie wniosk6w.

Zakres osiqgnig6 naukowych pracy jest bardzo szeroki. Przeprowadzone

badania wykazaly migdzy innymi, 2e plon ziarna, struktura plonu, jako6i

technofogiczna i sklad chemiczny generalnie zale2aly od odmiany, dawki nawozenia

azoiem, ochrony fungicydowej i rozkladu pogody. Zastosowane w do6wiadczeniu

odmiany pszenicy mialy zr6znicowanq reakcjg na dziatanie pozostalych czynnik6w

badan. Wykazano, 2e progresywny trend wzrostu plonow pszenicy w reakcji na

wzrastajqce dawki azotu wywolany wsp6ldzialaniem niekorzystnych warunk6w

pogodowych w polqczeniu z jednoczesnym brakiem ochrony, po6rednio potwierdzil

niedob6r azotu w krytycznych fazach formowania plonu. Doktorant wykazal, 2e

spadek zawarto6ci skrobi ijednoczesny wzrost zawarto5ci glutenu, biatka i warto5ci

wska2nika sedymentacji Zelenye'go w reakcji na wzrost liczby ziarnik6w na jednostce

powierzchni wskazuje na warunki pogodowe w okresie po kwitnieniu, jako gtowne

czynniki ograniczajqce potencjal pszenicy do produkcji asymilat6w, niezale2nie od
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zasob6w azotu w ro6linie, czy tez w glebie. Autor badari stwierdzil r6wnie2, 2e plon

ziarna pszenicy wigkszy od 5,668 t.ha-l okreSlony jako rownowagowy dla procesow

remobilizacji wgglowodan6w z czqSci wegetatywnych pszenicy po kwitnieniu i

fotosyntezy bie2qcej, zale2al istotnie od wydajno6ci fotosyntezy bie2qcej. W

doSwiadczeniu wykazano, 2e r62nica w sposobie gospodarki asymilatami migdzy

odmianami wynikala z roli 2d2bla. Odnotowany typ gospodarki odmiany Astoria w

stosunku do pozostalych odmian wynikal z wigkszej zawarto6ci N, P, K, Mg iZn a

jednocze6nie najmniejszej Ca w li6ciach pod koniec fazy kloszenia. Autor badah

stwierdzil ponadto, 2e remobilizacja azotu z cze$ci wegetatywnych do ziarna byla

gt6wnym czynnikiem okreSlajqcym plon ziarna. Wedtug Doktoranta potencjal odmian

pszenicy do pobierania azotu z gleby poczqwszy od kofica fazy kloszenia zwigksza

zar6wno aktywno66 fotosyntetycznq, jak i warunkuje zawartoSc azotu w ziarnie.

Ostatnim spostrze2eniem Autora badah jest zalecenie, aby wska2niki gospodarki

suchq masq i azotem w lanie pszenicy zostaly wykorzystanie do oceny przydatno3ci

odmian do produkcji w okre6lonych warunkach Srodowiskowo-agrotechnicznych.

Wykaz literatury zamieszczony w rozdziale 10. LITERATURA sporzqdzony jest

bardzo starannie. Chocia2 nie ustrze2ono sig pomylek, co wykazano w uwagach

szczeg6lowych. Wysoko oceniam r6wnie2 to, 2e w rozprawie zdecydowana

wigkszoSi wykorzystanych pozycji piSmiennictwa naukowego zostala opublikowana

w ostatnich latach.

4, Uwagi szczeg5Nowe

Studiujqc bardzo ciekawq dysertacjq dostrze2ono kilka blgd6w bqd2

nie3cislo6ci, kt6re z obowiqzku recenzenta chcq przekazai Autorowi pracy.

o Streszczenie, Summary, Akronimy nie powinny podlegai numeracji. Numer 1

nale2alo podporzqdkowai dla Wstgpu.

. Do Wstgpu zaliczono podrozdzial Przeglqd literatury. Celowe wydaje sig w tym

miejscu wydzielenie Przeglqdu literatury jako odrgbnego rozdzialu.

o W spisie treSci dotyczqcym Metodyki wystgpuje inna tre56 i kolejnoSc

podrozdzial6w ni2 w rozdziale Metodyka.
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co czyni porzqdek w pracy. Jednak pierwszy numer numeracji tabeli czy ryciny

powinien byi zgodny z numerem rozdzialu.

o W rozdziale Wyniki badafi (7), str. 81, rycina jest 2le ponumerowana, jest 4.2.,

a powinno byi 4.5.

o W pracy znajduiq sig cztery cytowania Gouis i in. 2000 (str.45), Hawkesford i

in.2010 (str.48), Lehmann iWysocka 1989 (str.65), Perkowski iin.2007 (str. 173),

ktorych brak jest w spisie literatury.

o W spisie literatury spotyka sig zapis w zlej kolejno6ci alfabetycznej,

szczeg6lnie w przypadku nazwisk na literg S. Sporadycznie pomylony jest tak2e rok,

np. poz. 172 - Serrago i in... 2009, w tek6cie jest Serrago i in. 2013.

o \,14,/ spisie literatury znajduje siq kilka pozycji, na kt6re brak powolania w pracy.

W maszynopisie pracy zaznaczylam te pozycje.

Pragng zaznaczyt,,2e powy2sze uwagi, czgsto o charakterze redakcyjnym, w

niczym nie umniejszajq warto6ci merytorycznej recenzowanej pracy.

5. Podsumowanie

W podsumowaniu nale2y stwierdzi6, 2e p rze p rowa dzone przez mgr inz.

Marcina t-anskiego bardzo obszerne ina wysokim poziomie badania oraz

przygotowana w oparciu o uzyskane wyniki rozprawa doktorska zastuguje na du2e

uznanie. Badania zostaly wykonane poprawnie pod wzglqdem metodycznym.

Dysertacja zostala napisana jgzykiem nie budzqcym zastrze|en. Wyniki sq dobrze

opracowane i czytelnie zaprezentowane. Uzyskane dane Autor zamie6cil w

przejrzystych tabelach ina rycinach. Spos6b interpretacji otrzymanych rezultatow

badari oraz dyskusja wynik6w z dobrze dobranq literaturq Swiadczy o dobrym

przygotowaniu merytorycznym Doktoranta. Forma opracowania dysertacji oraz du2a

swoboda z jakq Autor porusza sig w omawianym temacie Swiadczq o umiejgtno6ci

poprawnego projektowania i prowadzenia prac badawczych, dobrym opanowaniu

warsztatu badawczego oraz umiejgtno6ci krytycznej interpretacji wynik6w przez mgr

in2. Marcina t-ariskiego. Dysertacja tworzy sp6jnq i logicznq calo6c. Kompleksowe

podejScie do podjgtego tematu badawczego zasluguje na uznanie.
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Rozprawa doktorska mgr inZ. Marcina t-afskiego jest oryginalna pracq

badawczq, wnoszqcq du2y wklad w rozwiqzanie problem6w naukowych dotyczqcych

nawo2enia azotem i stosowania ochrony fungicydowej w czterech testowanych

odmianach pszenicy ozimq. Zamieszczone w recenzji uwagi o charakterze

pozame$orycznym i porzqdkowym nie obni2ajq mojej wysokiej oceny rozprawy

doktorskiej mgr in2. Marcina t-aiskiego.

6. Wniosek koricowy

Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej, metodycznej i merytorycznej

rozptawy doktorskiej mgr in2. Marcina t-ahskiego pt. ,,Ocena gospodarki azotowej

czterech odmian pszenicy ozimej w okresie przed i po kwitnieniu na tle poziomu

ochrony lanu", wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Grzebisza,

stwierdzam, 2e praca stanowi oryginalne osiEgniecie naukowe iwnosi do Dyscypliny

Rolnictwo i Ogrodnictwo wiele nowych aspekt6w poznawczych i utylitarnych.

Recenzowana praca spelnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim w Swietle

przepisow Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) zp62niqszymi

zmianami w brzmieniu z dnia 15 wrzeSnia 2017 r. (D2.U.2017 poz. 1789), zgodnie z

arl. 179 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawg -
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669). Biorqc powyzsze pod

uwagg, stawiam wniosek do Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu o przyjgcie rozpravvy i dopuszczenie Pana mgr in2.

Marcina t-ahskiego do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Ze wzglgdu na bardzo szeroki zakres badafi i wysoki poziom merytoryczny

pracy doktorskiej proszg o wyr62nienie jej stosownq nagrodq.

W+rrn* \1";l'''od*ot

Lublin, dnia 01.06.2021 r.
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ZASWIADCZENIE

Niniejszym zafvriadcza sig, 2r Pan Konrad Tomaszewski nr albumu 132996, urodzony
07 marca 1996 w miejscowodci Walcz, imig ojca Waldemar, jest studentem 3 semestru
studi6w stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2020i21, prowadzonym na
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