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RECENZJA

rozprarvy doktorskiej Pani mgr inZ. Angeliki Sobczak pt.: ,,Ocena wplywu adiuwant6w

wielofunkcyjnych na skutecznoSd dzialania herbicyd6w stosowanych

w uprawie kukurydzy i buraka cukrowego"

Podstaw4 formaln4 wykonania recenzji jest uchwala Rady Wydzialu Rolnictwa

i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz

pismo RND RiO- 29/4000/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Przedstawiona do recenzji praca doktorska zostala wykonana w Katedrze Agronomii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym Prof. UPP dr hab.

Roberta Idziaka.

Uwagi og6lne

Podstawg rozprawy doktorskiej Pani mgr inz. Angeliki Sobczak stanowiq wyniki

badan polowych, szklarniowych i laboratoryjnych przeprowadzonych w latach 2017 -2019.

Badania zrealizowano w ramach projektu NCBiR pt. ,,Opracowanie efektywnych

i bezpiecznych dla irodowiska adiuwant6w o wielokierunkawym mechanizmie dzialania jako

istotnego elementu optymalizacji chemicznej ochrony roilin", dofrnansowanego z Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr wniosku POIR.O1.0l.0l-00-1881/15.

DoSwiadczenia szklarniowe i laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze Agronomii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolei doSwiadczenia polowe przeprowadzono

w Zakladzie DoSwiadczalno-Dydaktycznym Gorzyfr z filiami w Brodach i Zlotnikach.

Tematyka podjgtych badan jest bardzo waZna i aktualna zar6wno z naukowego jak

i praktycznego punktu widzenia. Skutecznodi dzialania herbicyd6w w lanie roSli uprawnych

zale2y od doboru i dawki substancj i aktywnej, terminu i sposobu stosowania oraz techniki

aplikacji. WaZnyrn aspektem zwi4zanym ze stosowaniem herbicyd6w jest ograniczenie ich

negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze. Wykorzystanie adiuwant6w



wielofunkcyj nych mo2e zwigkszy(, skutecznosi dzialania jrodk6w ochrony roslin

stosowanych w zmniejszonych dawkach, co z punktu widzenia ochrony 6rodowiska

przyrodniczego agrocenoz jest bezcenne.

Dob6r wlasciwego adiuwanta do odpowiedniego herbicydu w celu uzyskania wysokiej

skutecznosci zabiegu, przy zredukowanych kosztach i zmniejszeniu niekorzystnego

oddzialywania Srodk6w ochrony roslin na srodowisko jest bardzo aktualny i w konsekwencji

moZe decydowai o ilosci i jakosci plonu, a takZe oplacalnosci produkcj i. Stosowanie

adiuwant6w stwarza mozliwosi redukcj i dawki herbicydu z zachowaniem jego wysokiej

skutecznodci dzialania.

Badania zawarte w pracy dostarczaj4 informacji odnosz4cych sig do wplywu

ocenianych adiuwant6w eksperymentalnych na dzialanie wybranych substancji aktywnych

herbicyd6w w zaleZnosci od odczynu wody uzytej do przygotowania cieczy opryskowej.

Jednoczeinie badania uzupelniono o pomiary wlasciwosci fizykochemicznych cieczy

opryskowych zawierai4cych adiuwanty i herbicydy (k4t przylegania kropel do powierzchni,

napigcie powierzchniowe kropel, przewodnodi elektrolityczna, pH). Niezwykle cennych

informacj i dostarczajE wyniki badari dotycz4ce toksycznosci eksperymentalnych adiuwantow

w odniesieniu do organizm6w wodnych, pszcz6| a takZe stopnia ich biodegradacj i.

W pracy udowodniono, 2e stosowanie eksperymentalnych adiuwant6w zwigksza

skutecznosi chwastob6jcz4 stosowanych herbicyd6w w zredukowanych dawkach i sq one

bezpieczne dla Srodowiska przyrodniczego.

Ocena poprarvnoSci struktury rozprawy

Recenzowana rozprawa doktorska Pani mgr in2. Angeliki Sobczak jest poprawnie

skonstruowana i posiada wszystkie wymagane i niezbgdne elementy pracy naukowej.

w ocenianej pracy doktorskiej wykorzystano wyniki eksperymentu polowego, szklarniowego

i laboratoryjnego. Praca obejmuje 126 strony maszynopisu i zostala podzielona na

nastgpujqce rozdzialy: wstgp, metodyka badari, warunki prowadzenia doiwiadczeri, wyniki

badari, dyskusja, stwierdzenia i wnioski, streszczenie w jgzyku polskim i angielskim, wykaz

literatury. Rozdzialy ,,Metodyka badari", ,,warunki prowadzenia do6wiadczen",

"wyniki badari" sq podzielone na podrozdzialy pierwszego, a niekt6re takze drugiego rzgdu.

To sprawia, ze praca jest przejrzysta i uporzqdkowana. przyjgta kolejnod6 rozdzial6w jest

wlaiciwa dla tego typu opracowafr i nie budzi wigkszych zastrzezeh. Uwazam jednak,

ze pierwszy rozdzial ze wzglgdl na tredci w nim prezentowane powinien zostad zatytuowany

,,wstgp i przeglqd piSmiennictwa". Ponadto dla wigkszej przejrzystosci opracowania w mojej



ocenie hipoteza badawcza i cel badari m6gl zostai wydzielony ze wstgpu i przedstawiony jako

oddzielny rozdzial. W pracy zawarto 244 pozycje literatury w tym 139 obcojgzyczne,

co stanowi 57%,43 tabele, 6 rycin, I fotografig.

Warto podkreSli6, 2e pod wzglgdem stylistycznym praca napisana jest bardzo

starannie, poprawnym jgzykiem naukowym i nie budzi tez zastrzezeh pod wzglgdem

edy.torskim. Reasumuj4c stwierdzam, ze przyjgty uklad pracy jest wlaSciwy, a opracowanie

spelnia formalne wymagania stawiane rozprawom doktorskim.

Ocena formalna i merytoryczna rozprawy

W rozdziale pierwszym (Wstgp) Autorka przedstawila wprowadzenie w zagadnienia

bgd4ce przedmiotem opracowania oraz uzasadnienie podjgcia tematu. Wskazuje na duZe

znaczenie gospodarcze gatunk6w, kt6re wybrala do badan (kukurydza i burak cukrowy) oraz

k6tko naSwietla przeslanki, kt6re sklonily j4 do podjqcia badan. W Iym rozdziale

Doktorantka przedstawila charakterystykg adiuwant6w i moZliwoSci ich stosowania

w ochronie ro6lin uprawnych. Autorka zwr6cila uwagE na korzySci wynikaj4ce ze stosowania

adiuwant6w wielofunkcyjnych, kt6rych nowo opracowane formulacje byly przedmiotem

przedstawionej do oceny pracy. Pierwszy rozdzial liczy 12 stron. Jest to dobrze

udokumentowany cytowan4 literaturq przeglqd stanu wiedzy, kt6ry wskazuje na bardzo dobre

rozpoznanie tematu i duz4 wiedzg Doktorantki w zakresie prowadzonych badari.

Na koricu rozdzialt Doktorantka w spos6b przejrzysty okre5lila hipotezg badawczq

oraz cel podjgtych badaf. W badaniach laboratoryjnych Doktorantka oceniala wplyw nowo

opracowanych formulacji adiuwant6w wielofunkcyjnych na wlaSciwo5ci fizykochemiczne

cieczy opryskowej zawieraj4cej nikosulfuron oraz mieszaning nikosulfuronu z rimsulfuronem

i dikambE oraz fenmedifam z etofumesatem i metamitron. Dodatkowo w badaniach

szklamiowych oceniano wplyw adiuwant6w na ich dzialanie w warunkach zr6Znicowanego

odczynu wody wykorzystanej do przygotowania cieczy opryskowej zawierajEcej herbicydy

Nisshin 040SC oraz Hector Max 66,5 WG. Z kolei w badaniach polowych oceniano wplyw

nowo opracowanych formulacji adiuwant6w na skutecznoSd chwastob6jcz4 i fitotoksycznoSi

w odniesieniu do roSlin uprawnych herbicyd6w zawieraj4cych fenmedifam, etofumesat

i metamitrorr oraz nikosulfuron i jego mieszaninq z rimsulfuronem i dikamb4. Oceniano

r6wnie2 wplyw adiuwant6w i herbicyd6w na plon i polaryzacjg korzeni buraka cukrowego

oraz plon ziama kukurydzy i wybrane parametry jakoSci ziarna.

Rozdzial Mctody badaf sklada sig z pigciu podrozdzial6w dotycz4cych opisu

doSwiadczenia szklarniowego, badari laboratoryjnych oraz doSwiadczeri polowych



z kukurydz4 i burakie'r cukrowym. Doktorantka bardzo szczeg6lowo przedstawila

charakterystykg substancji aktywnych herbicyd6w wykorzystanych w dodwiadczeni ach oraz

wykaz i charakterystykg ardiuwant6w eksperymentalnych i standardowych. w podrozdziale

dotycz4cym doswiadczefi szklarniowych Doktorantka przedstawila metodykg oceny wplywu
adiuwant6w ekspel'ymerltalnych i por6wnaw czych na dzialanie nikosulfuronu oraz

mieszaniny nikosulfuronu z rinrsulfuronem i dikambq w zaleznosci od odczynu wody uzytej

do przygotowania cieczl' u2ytkowei (pH 4, pH 7, pH 9). Roslin4 testow4 w tych badaniach

byla clrwastnica jedn.stronna. w tym podrozdziale wyst4pila pewna niescislos6,

a mianowicie na str. 22 Ar.rtorka podaje, ze jednym z adiuwant6w eksperymentalnych

zastosowanych w tych badaniach jest AGR-07a. Jednak schemat badari przedstawiony

w tabelach 2 i 3 oraz danc zau'arte w wynikach badari wskazujq, ze w tej ocenie ten adiuwant

nie byl brany pod uwagg. w kolejnym podrozdziale Doktorantka bardzo precyzyjnie

przedstawila metodykg badari laboratoryjnych, kt6ra obejmowala pomiary wlasciwodci

fizykocliemicznych cieczv oplyskowycl.r (kEt przylegania kropel do powierzchni, napigcre

powierzclrniowe k.opel. przewodnosi elektrolityczna, pH) zawierai4cych adiuwanty

i herbicydy. w pod.ozdziale dotyczEcym badari polowych pani mgr in2. Angelika sobczak

przedstawila opis clorir'viadczerl polowych dotycz4cych kukurydzy i buraka cukrowego.

Autorka przedstarvila szczeg6lowe schematy i uklad doswiadczeri polowych

przeprowadzonych rv ZDD BLody i ZDD Zlotniki. w dw6ch doswiadczeniach polowych

z kukurydzq przeprowadzonych w ZDD Brody Doktorantka oceniala wplyw adiuwantow

eksperynrentalnych na skttteczuodi chwastob6jcz4 nikosulfuronu i mieszaniny nikosulfuronu

z rimsulfuronem i dikambq zastosowanych w dawkach pelnych i zredukowanych bez

adiuwant6w i z dodatkie'r adiuu,ant6w. w doswiadczeniu wykorzystano kukurydzg odmiany

PR39H32. w tej lokalizacji w roku 2017 wykorzystano adiuwanty eksperymentalne AGR-02

i AGR-06a' z kolci rT' latach 2018-2019 adiuwanty AGR-02a, AGR-O2b i AGR-06a.

Dodatkorvo w celach portiwnarvczych wykorzystano adiuwanty Atpolan Bio g0 EC i rrend
90EC. Dokonano ocenl" li ttttoksy'cznoSci i skutecznoSci dzialana zastosowanych kombinacji

dodwiadczalnych wizualrrie (po 2 i 4 tygodniach po zabiegu) oraz przeprowadzono oceng

wagowq 5-6 tygodni po zatriegu, polegai4c4 na ustaleniu skladu gatunkowego zbiorowiska

chwast6w oraz 6rr' iczej nrasv chwast6w. Skutecznos6 chwastob6jcz4 przedstawiono jako

procentowE redukcjg suiezej masy poszczeg6lnych gatunk6w chwast6w na poletkach

doswiadczalnycllur polirwnaniu do obiektu kontrolnego. w odniesieniu do kukurydzy

ustalono plon ziarna przl- 150/o rvilgotnosci oraz podano masg hektolitra i masg 1000 ziaren.



W cloSwiadczcniu polowym z burakiem cukrowym przeprowadzonym w Zal<ladzie

Do6wiadczalr.ro-Dydakt ycznl'nr Zlotniki oceniano wplyw adiuwant6w na mieszaning

herbicyd6w Powertwin 400 s(' (t'enmedifam+etofumesat) oraz Goltix 700 SC (metamitron)

stosowanych w pelnej zalecirnej dawce oraz zredukowanej bez adiuwant6w i z dodatkiem

adiuwant6rr. Wysiewano bulaki odmiany Gellert (lata 2017 i 2019) oraz Piast (2018 r.).

W pierwszl,rn roku badafi \\ vkorzystano adiuwanty eksperymentalne AGR-02 i AGR-07,

natomiast w latach 201 8-'10 I 9 adiuwanty AGR-02a, AGR-02b i AGR-07a. W celach

por6wnawczl ch zaslosow:rr() adiuwanty Atpolan Bio 80 EC i Slippa. Oceny wizualne

fitotoksyczno(ci i skutccznoici chwastob6jczej wykonano 7, 14 i 28 dni po ostatnim zabiegu

oraz po zakryciu nriqdzyrzqtlzi. Ostatecznq oceng skutecznoSci chwastob6j czej, metod4

wagowE, urkonano u telnrinie 6-8 tygodni po ostatnim zabiegu. OkreSlono tak2e plon

korzeni buraka cukrori'cgo. obsatlg roSlin i oznaczono polaryzacig.

W dalszei czg(ci pnrcr Autorka om6wila metodykQ prowadzenia badari dotycz4cych

toksycznoici adiuwanlrirv u odniesieniu do organizm6w wodnych, pszczfil i stopnia ich

biodegradacii- W ostatnim poclrozdziale Doktorantka przedstawila metody wykorzystane do

weryfikacji statystycznt'i uzr sli anych wynik6w badafi.

Rozdzial Metodl.'ka badari zostal przygotowany bardzo starannie i przejrzy6cie.

Bardzo dobrze wprol;r<iza czytelnika w zakres i metodologig podjgtych badan. Metody

badawcze z()stalv zasl()so$:rrrc poprawnie, adekwatnie do postawionych zadah, pozwalajqc na

realizacjg p()stawion\e h celirrv i 6wiadcz4 o umiejgtnym planowaniu przez Doktorantkg

warsztatu nzruliowego.

Rozdzial Walunl<i prolvadzenia doSwiadczef sklada sig z czterech podrozdzial6w

w kt6rych l)oktorantka szczclrtikrwo opisuje warunki pogodowe, jakie panowaly w trakcie

realizacji clirsrviadczcri w /l)l) llrody i ZDD Zlotnik| Oceng warunk6w pogodowych

przedstawiono

dekadowynr

opalciu o Slednie temperatury powietrza i sumy opad6w w ujgciu

r'r i!'sicc/ n\'r'n w odniesieniu do warunk6w z wielolecia.

Warunki mclcorologic/ne rr,, Lrpclniono o dane odnosz4ce siQ do okesu przed, w trakcie i po

zabiegach h.rbicydanri. W cclrr clokladnej charakterystyki warunk6w pogodowych wyliczono

wsp6lczynnili hydrolclmicznl' Sielianinowa. W podrozdziale dotyczqcym warunk6w

glebowych plzedstau,iono c lr llaktcrystykg gleb na kt6rych zalolono do3wiadczenia polowe.

Z kolei w podrozdzille opisLri4cyrrr agrotechnikg kukurydzy i buraka cukowego podano

wykaz zabiegiirv aglolcc hnicznych. przedplony oraz poziom nawo2enia mineralnego.

i



w tyrn rozdziale Doktorantka nie ustrzegia sig kilku drobnych blgd6w, kt6re jednak nie

wplywaiq w zaden spos6b na waftos6 merytoryczn4 tego rozdzialu. w tabelach 11 (str. 36)

i 13 (str. 39) odnosz4cych sig do opad6w bigdnie okeslono sumg opad6w jako sredniq.

Ponadto opis warunk6w pogodowych w trakcie wegetacji buraka cukrowego dla miesi4ca

lipiec (str. 37-38) nie w pelni odpowiada danym zawaftym w tabeli 12 i 13 (str. 39). w tabeli

14 suma opacl6w w okresie 2 tygodni przed zabiegami herbicydami w kukurydzy w roku

2019 wyniosla 50,7mm, a nie 40,7mm jak podano w opisie. pewne nieScisloSci w opisie

dotycz4 r6wniez przebiegu temperatury 2 tygodnie po drugim zabiegu herbicydem w buraku

cukrowynr (str'. 45) w roku 2017 (Tabela 15; str.46)i2019(Tabela 17;str.47).

Podjgcie przez Doktorantkg pr6by tak szczeg6lowej charakterystyki warunk6w

pogodowych zasluguje na duZe uznanie i uwiarygadnia uzyskane w pracy wyniki badan.

Tym bardzie.j. ze dzialanie herbicyd6w opr6cz wielu czynnik6w zwiqzanych

z przygotowaniern i aplikacjq cieczy opryskowej zale2y r6wnie2 od warunk6w opadowo-

termicznych panujqcych przed jak i po wykonaniu zabiegu w lanie ro5lin uprawnych.

Rozdzial Wyniki badari Autorka podzielila na podrozdzialy pierwszego rzgdu

omawiajqce wyniki badair szklarniowych, laboratoryjnych i polowych.

Ka2dy z podrozdzial6w podzielony jest na podrozdzialy drugiego rzgdu.

Wyniki przedstawiono w spos6b jasny, przejrzysty, co ulatwia interpretacjg uzyskanych

rezultat6w badari. calos6 tego rozdzialu obejmuje 33 strony. Doktorantka umiejgtnie

akcentu.le na.iwaZniejsze zagadnienia i zale2nodci. w pierwszym podrozdziale mgr in2.

Angelika Sobczak om6wila wyniki badari szklarniowych dotyczqcych wplywu adiuwant6w

na skutecznosi dzialania nikosulfuronu oraz mieszaniny nikosulfuronu z rimsulfuronem

i dikamb4 w zale2noSci od odczynu cieczy opryskowej oraz ich wplyw na k4t przylegania

i napigcie porvierzchniowe kropel. Autorka wykazala korzystny wplyw adiuwant6w

eksperymentalnych na dzialanie chwastob6jcze nikosulfuronu oraz mieszaniny nikosulfuronu

z rimsulfirroneur i dikarnb4. Jednoczednie wskutek zastosowania adiuwantow

eksperymentalnych stwierdzono wyralne zmniejszenie k4ta przylegania i napigcia

powierzchr.riowego kropel cieczy opryskowej w por6wnaniu do kombinacji zawieraj4cej

uymienione *'czesniej substancje aktywne herbicyd6w w dawce pelnej i zredukowanej bez

dodatkr-r adiurva'16w. Na o96l wraz ze wzrostem pH cieczy opryskowej zar6wno kqt

przylegania kropel jak i napigcie powierzchniowe ulegaly zmniejszeniu.

W podrozdziale dotycz4cym wynik6w badari laboratoryjnych Doktorantka

przedstawila wyniki dotycz4ce wplywu dodatku adiuwant6w na wlasciwosci

fizykochemiczne cieczy opryskowej obejmuj4ce odczyn, przewodnosd elektrolityczn4,



napigcie powiefzchniowe oraz kqt ptzylegania kropli. oceniane ciecze opryskowe zawieraly

nikosulfuron. nikosulfuron z rimsulfuronem i dikamb4, fenmedifam z etofumesatem

i metanrit.onem. Dokto'antka wykazala,Ze adiuwanty eksperymentalne AGR-02a, AGR-02b,

AGR-06a olaz AGR-07a wplywaly na wzrost pH cieczy opryskowej zawieraj4cej

wymienione r'vczesnie.j kombinacje substancji aktywnych. Jednoczednie badane adiuwanty

obni2aty napigcie powierzchniowe i k4t przylegania kropet cieczy opryskowej zawierai4cej

herbicydy do poziomu por6wnywalnego z wielokomponentowym adiuwantem standardowym

i jedno komponentowym na bazie surfaktanta.

W podrozdziale wyniki badaf polowych Autorka dokonala wizualnej oceny wpiywu

adiuwant6ri rra skuteczno:ii chwastob6jcz4 nikosulfuronu, nikosulfuron z rimsulfuronem

i dikamb4. fi:nmedifamu z etofumesatem i metamitronem orzu oceng skutecznosci

chwastob6jczej wymienionych substancji aktywnych herbicyd6w w oparciu o redukcjg

swieZej masl chwast6w. wykazala, ze eksperymentalne adiuwanty wielokomponentowe

aplikowane zc stosowanym w obni2onej dawce nikosulfuronem oraz mieszaninami

nikosulf-uron I r insulfuron+dikamba, a takze fenmedifam+etofumesat z metamitronem

umo2lirvill' uzyskanie wyzszej lub por6wnywalnej skutecznosci chwastob6jczej niz

standardoue atliuwanty.jednoskladnikowe czy teZ wielokomponentowe.

w tvm 
'ozdziale 

Doktorantka nie ustrzegla sig kilku drobnych niescislosci, kt6re

z racji pelnione.i funkcji jestem zobowi4zany wykaza(,. w tabelach 40 (str. 79) i 41 (str. g1)

Doktorantka w pierwszej kolumnie zatytulowanej ,,Kombinacje', uwzglgdnila ,,kontrolg

w szlm2". a trbcla odnosi sig do plonu ziama kukurydzy, MTZ i masy hektolitra. podobn4

s)'tuacj g .rrozr)a spotkai w tabeli 42 (str. 82), kt6ra odnosi sig migdzy innymi do plonu korzeni

buraka i polaryzacji. w opisie do tabeli 40 (str. 79) dotycz4cym masy hektolitra uzyro

oznaczenia kg/ha. a powinno by6 kg/hl. Pewna niescislosi wyst4pila tak2e w odniesieniu do

opisu nrasl hektolitra dla roku 2018. Z danych zawartych w tabeli 40 wynika, Ze masa

hektolitra zialr.ra kukurydzy z obiekt6w gdzie zastosowano nikosulfuron z adiuwantami

w roku 2018 lcitala w przedziale od 72,3 do 75,0 kg/trl, a nie jak podano 72,6-75,0 kglhl.

W odrriesieniu do analizy wynik6w dotycz4cych parametr6w plonu ziama kukurydzy

zawafil ch w tal, elach 40 (str. 79) i 41 (str. 8l ) nasuwa sig pytanie: z czego mohe wynikai

mniejsza nrasa 1000 ziaren kukurydzy w roku 2017 okreslona w obiektach gdzie zastosowano

polowg clau,ki nikosulfuronu oraz nikosulfuronu z rimsulfuronem i dikamb4

(r6znice nicistotne statystycznie) w por6wnaniu do uzyskanej dla ziama w obiektach

kontrolnl ch'l



W opisie \.vynik6w badari dotycz4cych wplywu adiuwant6w stosowanych

z mieszaninq fenn.redifanrLr z etofumesatem i metamitronem na plon korzeni buraka

cukrowego (str. 8l) Doktomnrka blgdnie wskazala na wykorzystanie adiuwanta Trend 90 EC.

Z metodyki badai o.az z trbeli 42 (str. 82) wynika , ze wraz z tymi herbicydami zastosowano

adiuwant Slippa. Dodatkor.v. w opisie wynik6w do tabeli 42 brakuje odniesienia do

polaryzacji korzeni bu'aka. N4.glo to jednak wynikai zfaktu,2e r62nice migdzy obiektami
w odniesie'iu do rej ccchl tr1'ry poza jednym przypadkiem nieistotne statystycznie.

w rozdziale ,,wynil.i baclari" zw.aca uwagg brak konsekwencji w kolejnodci numerowania

tabel. Jednak trzeba podkreslic. 2e w ka2dym przypadku opis wynik6w precyzyjnie odnosi si9

do cytowanej tabeli.

wvniki badari w oceniaue.j pracy doktorskiej przedstawione s4 bardzo czytelnie, a ich
wiarygodnos6 potuie.dzona z,stala poprzez analizg statystyczn4. Interpretacja uzyskanych

wynik6rv.iest bardzn *'niklirva i wlaiciwie przeprowadzona. pomimo kilku niescislosci

rozdzial ..wyniki badari" oceniam bardzo wysoko. Nale2y podkreslii, 2e zebrmie
i zestawienie tak b.gatego i .ri2norodnego materialu empirycznego wymagalo ogromnego

nakladu pracy, a rrkze svslcnlatycz.osci i dokladnosci w prowadzonych obserwacjach.

Swiadczy to jednoz'aczric puzvtvwnie o wysokim poziomie naukowym jaki prezentuje

Autorka oplacowania.

w 
'ozdzialc ,,Dvsrtus.ia" 'a 20 stronach maszynopisu Doktorantka om6wila wyniki

badari wlasnych i skonh'orrowula je z wynikami innych Autor6w. w mojej ocenie w kilku
fragmentach zawart\ ch r.r cl,rskus.ji Autorka zbyt obszernie odnosila sig do danych zawartych

w literatr-r'ze. Czgsi z. tvch inrbrmacji mo2na bylo bez uszczerbku dla jakoSci dyskusji

uwzglgdnii we wsrgpic. W rlyskusji wynik6w na o96l przyjmuje sig, Ze w pierwszej

kolejnosci omawiarc sa u'rriki badafi wlasnych, a nastgpnie konfrontuje sig je z wynikami
innych A.ror6w. w kilku s1'tLurcjach pani mgr inz. Angelika Sobczak odst4pila od tej zasady.

w tej czgsci pra. r)oritorantka nie ustrzegla sig drobnych niescislosci. odnoszqc sig

do wynik6w badan dot;'cz4.ch plo'u zia'ra kukurydzy na stronie 101 Autorka wyliczala
procento\\ \' ubytek Plonrr ri'sl,rrtck zachwaszczenia obiekt6w kontrolnych w por6wnaniu do

kombinacji gdzie zastoso\\arr. nikosulfuron oraz nikosulfuron z rimsulfuronem i dikamb4.
Jednak wa'tosci pocl.nc * cll,sliLrsji odbiegai4 od danych zawNtychw tabelach 40 i 41, kt6re
wskazuiq. ze plon ziarru rrrrr,.u.ydzy z kombinacji kontrolnej w wielu przypadkach byl
wielokrotnie mniejszy niZ u obicktach gdzie stosowano herbicydy. Z podobnq sytuacj4 marny
do czynicnia na str'o'ie r03 * opisie dotyczqcym plonu korzeni buraka cukrowe go gdzie
Doktorantka wskazttie nr 85-()8%o wzrost plonu korzeni w obiektach gdzie zwalczano chwastv



niezale2nie od kombinacji ri por6wnaniu z obiektem kontrolnym. Jednak z tabeli 42 wynika,

2e plon kolzeni buraka uzl,skany w obiektach gdzie stosowano herbicydy byl wielokrotnie

wigkszy ni2 okre3lonl' rra poletkach kontrolnych.

Rozdzial ,,Dyslius.ia-' .jest doS6 obszemy, ale w pelnym zakesie spelnia kryteria

stawiane prarvdziwej tlyskLrsji wynik6w badari. Autorka Vzytacza bardzo wiele pozycji

literatury, Sci(le zwiilzanl'ch z omawianym problemem badawczym, podejmuj4c pr6by

wyjadniania obsetwol anyclr ziawisk.

W r-ozdziale ,,Stl ierdzenia i Wnioski" w spos6b syntetyczny Doktorantka

podsumowalir przeprtrrr,aclzone badar.ria. Przedstawione w 12 punktach stwierdzenia i wnioski

nawiqzuj4 do celu pluey i ri pelni odzwierciedlaj4 uzyskane wyniki badan. W tyrn rozdziale

Doktorantka 11'y[xzall sig rvybitn4 umiejQtnojci4 analizy calo5ciowej przeprowadzonych

badari i trzl :klrrrycll r! /lrllirlr '\\ .

CaloSi opracorr,ania ,\Lrtorka zakohczyla poprawnie zredagowanym streszczeniem.

W lozdziale ,,W1'kaz literatury" Autorka uwzglgdnila 244 pozycje literatury

z ostatnich kilkunastrr lat. dobrze dobrane do tematyki pracy i postawionego celu badafi.

Rozbudowanl literatrrr'9 Lrzirsadnia szeroki zakres podjgtych badan. W tym rozdziale

odnotowano clrobne rricicisloSci inwentaryzacyjne dotyczqce cytowania prac nastgpuj4cych

autor6w:

l. Pozycj a ur' 19 u uvliirzic literatury Carvalho i in. (2018) - brak odniesienia w tekScie

pracy; poz)'cia ur ll Clhoinacka-O2ga i Lorenc (2019) - brak odniesienia w tekScie pracy.

Praca Wolnica (2()J2) stowana w tek6cie [str. 15; 20;211 nie zostala uwzglgdniona

w wykazic litcratulv lr.rb nlnraga precyzyjnego podania o kt6r4 pozycjg chodzi a; b lub c.

Na stronic 96 ALrtollta e ) tuie pracg Carvalho (2018) kt6rej nie ma w spisie literatury

[prawdopodobnic lrlcdnit cvtowana jest pozycja nr 19 z wykaztt literatury]. Na stronie 84

Autorka cltLrje poz1cj,.- Iiteratury Chojnacka-Olga (2019) kt6rej nie zamieszczono

w wykazic litelatLrlr fplari dopodobnie Autorka miala na uwadze pozycjg nr 23 z Wkazu

literaturl l. Na stronic 9(r ALrtorka cytuje praca Curran i in. (2009) kt6rej nie ma w spisie.

Prawdopoclobnic cllrcizi o pozycjg nr 29 z wykaztt literatury Cunan i Lingenfelter (2009),

kt6rq Dokttrlantka i r t1rj1 (s11[16tnie na stronie 12. Na stronie 97 cytowma pozycja Idziak

i in. (20lib) nic t ostirla Lrmieszczona w wykazie literatury [prawdopodobnie cytowanie

dotyczy pozlcji nr 87 lclziak i Wo2nica (2013b)1. Podobnie na stronie 21 cltowana

pozycja ZOR (20I (,) nic zostala uwzglgdniona w wykazie literatury.



2. Poz.tc.iu nr 2-1 w wykazie literatury jest niekompletna: Chuah T.S., Kaben A.M., Thye-San

C. 2{)09 Proper adjuvant selection to enhance the activity of triclopyr combined with

metsullirlonr.r or.r the control of Hedyotis verticillate. weed Biol - brakuje informacji

dotyczilcych szczeg6lowych danych odnoSnie zamieszczonel publikacji - Ileed Biologt

and,\lrrtttrgt'ment9(2).l79 l84 DOI: 10.1111/j.1415-6664.2009.00337.x;pozycjaw3T

wykaztr literatury - nazwa wydawnictwa powinna byi napisana du24 liter4;

3. Na str-onic lJ7 Doktorantka cytuje pracg Kaniuczak i Pruszyriski (2007) kt6rej nie ma

wwvkuzie literatury lieSli chodzi o pozycjg lit. nr 105, powinno by6 Kaniuczak i in.

(2007). analogicznie .jak dla pozycji lit. nr 106 Kaniuczak i in. (2015) - cltowanej na

str. 85 l.

Podsunrou ujqc, za najrvaZniejsze osi4gnigcia w przedloZonej pracy doktorskiej mgr

inZ. Angelilii Sobczak uznajg udowodnienie, Ze wielokomponentowe adiuwanty

eksper;.nrcntalrre okazaly sig bardziej efektywnymi wspom agaczami do herbicydu

nikosultirlon olaz mieszanin nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba, a takze fenmedifam

+ etofunre sitt z metamitronem. niL standardowe adiuwanty jednoskladnikowe

i por6urrrriirlnic b4d2 baldziej efbktywne od standardowego adiuwanta

wielokornponcnlowego.

Doktorantka wykazala, 2e wlaSciwie dobrane eksperymentalne adiuwanty

wielokorl ponerrtorve umozliwialy uzyskanie wysokiej skutecznosci chwastob6jczej badanych

herbicyclri* u odniesicrriu do wystgpuj4cych gatunk6w chwast6w, niezale2nie od

zr62nicon rrn1,c h warunk6w pogodowych panuj4cych w trakcie ich stosowania jak i po

zabiegach. l)onadto wykazala, ze stosowane adiuwanty wzmagaly dzialanie herbicyd6w

w stosunkLr do chwast6w, a herbicydy z nimi stosowane byly w peLni bezpieczne dla roSlin

kukurycizr i buraka cukrowego. Wa2nym rezultatem badafr mgr in2. Angeliki Sobczak s4

analizy dotl cz.lce toksycznoSci adiuwant6w w odniesieniu do organizm6w wodnych, pszcz6l

i stopnia rch bioclegradac.ji. Doktorantka udowodnila, Ze adiuwanty eksperymentalne AGR-

02b i A(ilt-0(ra nie s4 klasyfikowane jako niebezpieczne dla Srodowiska. Stwierdzila takze,

2e oceniu:rc atliLrwanty eksperymentalne AGR-02a, AGR-02b i AGR-06a oraz AGR-07a

obniZall nrrpigcic powierzchniowe i k4t przylegania kropel cieczy opryskowej zawieraj4cej

herbicl'd1 do l.roziomu polt)wn-vrvalnego z adiuwantami dostgpnymi na rynku.
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Wnioseli kor[cowy

I{ecenzori'a'a rozprawa.iest orygi'aln4 prac4 naukowq. Zawarte w pracy wyniki badan

s4 bardzo cen.r zar'6wro z poztawczego jak i praktycznego punktu widzenia szeroko pojgtej

dziedzinl' nauk rolniczych. wyb6r problemu badawczego, zastosowane metody badawcze

dobrane rv sposob wlasciwy w odniesieniu do celu oraz zakresu badari, interpretacja

uzyskarrl ch u-rnikow, iak r6wniez sfbrmulowane wnioski swiadcz4 o duzej dojrzalosci

naukor'v. j Auro'ki. wyniki badah zostaiy uzyskane bardzo duZym nakladem pracy.

zamiest.ezone rv recenzji sr.rgestie i uwagi nie obnizai4 wartosci merytorycznej pracy, kt6r4

oceniaur bardzo rvysoko. Nie wymagaj4 one r6wniez dodatkowego uzupelnienia pracy przed

jej publiczn4 ob'on4. Praca stanowi oryginalny dorobek naukowy mgr in?,. Angeliki sobczak,

wnosi *iele interesui4cych i wiarygodnych informacji do wiedzy z zakesu l4cznego

stosowania ek spervmentalnych adiuwant6w z herbicydami. Na podkeslenie zasluguje fakt,

2e Auto'l'a plzcdstawiia nie tylko efekt dzialania herbicyd6w wraz z adiuwantami, ale

zwr6cih 16$,nieZ uwaqg na toksycznoS6 ocenianych adiuwant6w w odniesieniu do

organiznr6w woclnych, psz.czol i stopieri ich biodegradacji.

Zegadnienia zawarte w rozprawie doktorskiej stanowi4 istotny wklad do

wprowarlzeniu postgpu w zakresie l4cznego stosowania Srodk6w ochrony rodlin

i adiuwantrlw. .lednocze(nie pokazuj4 ef'ekty produkcyjne w postaci plonu i wpisuj4 siE

w aktualre kicrunki rozu o.lu produkcji ro5linnej i rolnictwa.

Podsrrmol,uj4c strvierdzam, 2e przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr
in2. Angeliki Sobczak pt.: ,,Ocena wptywu adiuwant6w wielofunkcyjnych na
skutecznoSd dzial:rnia herbicydr5w stosowanych w uprawie kukurydry i buraka
cukrowcgo" zostala l'ykonana w oparciu o oryginalne wyniki badaf i spelnia
wymagarria starviane rozpralvom doktorskim zgodnie z Ustawq z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie rvyZszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z p6t. zm,), wnoszec
istotny l l<lad rv rozwrij dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Skladam wigc wniosek do
Rady llvscypliny l{olnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu Prryrodniczego w Poznaniu o
przyjgcic rozpraNy i dopuszczenie mgr in2. Angeliki Sobczak do dalszych etaptiw
postgporr lnia rl przervodzie doktorskim.

.lcdnoczc5nic, bior4c pod urvagg wysoki poziom merytoryczny pracy, skladam
wniosek o jcj rr l.rri2nienie stosorvnq nagrod4,

Lublin. l3 stvczr.ria 2021 r'.
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