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I . Og6lna charakterystyka pracy

Oceniana praca doktorska mgr. inZ. Radoslawa Pogtodziriskiego pt. ,,Ocena metod stosowania

magnezu w uprawie buraka cukrowego na tle wzrastaj4cych poziom6w nawo2enia azotem"

napisana zostala pod kierunkiem dr. hab. Przemyslawa Barloga w Katedrze Chemii Rolnej i

Biogeochemii Srodowiska Uniwersl'tetu Przyrodniczego w Poznaniu. TreS6 pracy zawarta

jest na 237 stronach formatu A4, w tym kolejne czg{tci i rozdzialy zajmuj4: Streszczenie i

Summary - 6 stron, Wstgp - 2 strony, Problematyka badawcza - przegl4d stanu wiedzy - 33

strony, Materialy i metody badan - 13 stron, Warunki prowadzenia doSwiadczeri - 5 stron,

Wyniki - 110 stron, Dyskusja - 46 stron, Wnioski i stwierdzenia - 2 strony i Spis literatury -
12 stron, obejmuj4cy 163 pozycje, W pracy zartieszczono I 18 tabel i 52 ryciny.

2. Znaczenie i aktualnodi problemu badawczego

Autor we Wstgpie pracy opisal warunki w jakich prowadzona jest obecnie uprawa buraka

cukrowego w Polsce. Du2y potencjal plonowania nowych odmian buraka cukrowego zostal w

ostatnim okresie znacznie lepiej wykorzystany, co odbylo sig w nastQpstwie zastosowania

nowoczesnych technologii uprawy roli, racjonalnego, zr6wnowa2onego nawoZenia gleby,

dobrego wyszkolenia fachowego plantator6w oraz eliminacji slabszych stanowisk uprawy.



Zniesienie kwot cukrowych oraz gwarantowanych platnosci przyczynia sig w produkcji

buraka cukowego do jeszcze wigkszej presji w kierunku ograniczania koszt6w i

poszukiwania rozwiapan poprawiaj4cych produktywnosd i efektywnosi dzialania skladnik6w

nawozowych, w tym zwlasz cza azotu i magnezu, bardzo waznych makroskladnik6w

zapewniai4cych wlasciwe plonowanie i podwy2szon4 odpomosi na stesy srodowiskowe.

Istotne jest zatem przeprowadzenie oceny metod aplikowania magnezu w warunkach

zr6znicowanego nawozenia azotem, a takze sprawdzenie w badaniach efekt6w interakcji

pomigdzy wymienionymi czynnikami nawozowymi, w typowych dla uprawy buraka

cukrowego, zr6znicowanych lokalizacjach. Nawozenie magnezem obok wapnowania jest

niewystarczai4co rozpomanym zagadnieniem badawczym, waznym z uwagi na kwasny

odczyn wigkszosci gleb w Poisce i zwi4zane z tym liczne problemy dla praktyki rolniczej.

Dlatego tez przeprowadzone przez Doktoranta badania maj4 nie tylko istotne znaczenie

naukowe, ale takZe aplikacyjne.

wyb6r tematyki pracy doktorskiej dobrze wpisuje sig w aktualne trendy badari nad burakiem

cukrowym, nawo2eniem i krajow4 politykg rolnq, a takze odpowiada zapotrzebowaniu ze

strony praktyki rolniczej ijest w zwipku z tym w pelni uzasadniony.

3. Ocena zasadnoSci sformulowanych cel6w i zakresu zaplanowanych prac

w rozdziale ,,Problematyka badawcza - przegl4d stanu wiedzy" wyodrgbniono dziewigi

podrozdzial6w, w kt6rych Doktorant przedstawil stan aktualnej wiedzy i zarazem pewnychjej

niedostatk6w, a dotyczqcych nastgpuj4cych istotnych zagadnieh:1) taksonomia, cel uprawy

buraka cukowego, pochodzenie oraz znaczenie gospodarcze gatunku, 2) rola cukru w diecie

czlowieka, 3) rola buraka cukrowego w rolnictwie zr6wnowazonyrn, 4) powierzchnia uprawy

na Swiecie i w kraju, 5) plony potencjalne i realne w polsce, 6) potrzeby pokarmowe, 7)

znaczenie azotu w uprawie buraka cukrowe go, 8) znaczenie magnezu w uprawie buraka

cukrowego oraz 9) irodta i formy magnezu w glebie.

Z przegl4dt literatury i analizy zawartych w niej wynik6w wylonila sig jasno nastgpujqca

hipoteza badawcza niniej szej pracy: ,,Plonotw6rcze dzialanie wzrastaj4cych dawek azotu w

uprawie buraka cukrowego nie zaleZy od przyjgtej metody nawoZenia magnezem,'.

Postawiona hipotezabadawcza wmagala sformulowania przez Doktoranta kilku istotnycn

cel6w pracy:

- okreSlenie wplywu wzrastajqcych dawek azotu na plon korzeni i liSci na tle

doglebowego nawoZenia kizerytem i dolistnego dokarmiania sol4 gorzk4,



- por6wnanie wplywu wyzej wymienionych czynnik6w nawozowych na plonowanie

buraka cukrowego na stanowiskach nale24cych do dw6ch r62nych kategorii gleby

(glebie lekkiej i Sredniej),

- okeSlenie roli wsp6ldzialania azotu i magnezu w ksztaltowaniu jakoSci korzeni i
plonu technologicznego cukru,

- okre6lenie wplyvlu nawoZenia azotem i magnezem na stan odzywienia ro6lin w

istotnych dla plonowania buraka stadiach wzrostu, tj, w stadium 3 par li6ci oraz

zakrywania mig dzyrzgdzi,

- okeSlenie zale2noSci migdzy stanem od2ywienia i akumulacj4 skladnik6w w roSlinach

w terminie zbioru, a plonem i jakodci4 korzeni,

- ocena efektywnoSci, produktywnodci i wykorzystania azol:u w zale2noSci od przyjgtej

metody stosowania magnezu,

- wyznaczenie optymalnego poziomu nawo2enia azotem na tle dw6ch metod aplikacji

magnezu.

Przedstawienie hipotezy badawczej i cel6w badanjest dobrze umotywowane i w kontekScie

wylonionego problemu badawczego nie budzi zastrze2en.

4. Ocena zastosowanych metod prowadz4cych do osi4gnigcia cel6w badawczych oraz ocena
przedstawionych wynik6w i wniosk6w

W rozdziale pracy pt. ,,Materialy i metody badari", Doktorant zamieScil charakterystykg

lokalizacji badari, schemat doSwiadczenia, podstawowe dane agrotechniczne, metodyki

pobierania pr6bek gleby i roSlin oraz ich analiz chemicznych, opisal oceng jakoSci korzeni,

wskaZniki efektywno3ci nawo2enia azotem, ocenq stanu odz).wienia metod4 DRIS i analizy

statystyczne, a w dodatkowym rozdziale pracy okre6lil warunki glebowe i pogodowe

prowadzonych doSwiadczeri.

Schemat dwuletniego doSwiadczenia nawozowego na dwu stanowiskach z udzialem buraka

cukrowego zostal dobrze ulo2ony, a przyjgt4 metodykg badari oraz opis warunk6w realizacji

doSwiadczeri nale?y tzna(, za prawidlowe i prowadzqce do osi4gnigcia cel6w badawczych.

W kolejnej czg5ci pracy doktorskiej Autor przedstawil, gl6wnie w formie tabel, a tak2e

kilkudziesigciu rycin, wyj4tkowo duz4 iloSi interesuj4cych wynik6w uzyskanych w trakcie

realizacji bardzo pracochlonnych pomiar6w, obliczeri i analiz. Na podkeSlenie i pozytywn4

oceng zasluguje fakt prowadzenia jednocze6nie doSwiadczenia polowego w dwu lokalizacjach

z gleb4 Sredni4 i lekk6 a zatem na stanowiskach bardzo reprezentatywnych i typowych dla



produkcji buraka cukrowego w Polsce. Tego typu badania s4 klopotliwe organizacyjnie w

prowadzeniu i kosztowne, ale pozwalaj4 na bardziej kompleksowe opracowanie problematyki

i maj4 z tego powodu duZ4 warto6d poznawcz4 i u2yteczn4 dla nauk rolniczych i praktyki.

opisane zostaly bardzo szczeg6lowo wyniki otrzymane w nastgpstwie dzialania czynnik6w

doswiadczalnych dawek azotu stosowanych doglebowo oraz dawki magnezu aplikowanej

doglebowo lub dolistnie na plony liSci i korzeni buraka cukrowego, stosunek liSci do korzeni

(wskaznik ulistnienia), jako6i korzeni (zawartoS6 cukru i melasotwor6w), plon

technologiczny cukru, plon technologiczny cukru jako funkcjg plonu korzeni i ich jakosci,

zawarrose skladnik6w pokarmowych w liSciach przy zbiorze, zawafioi(, skladnik6w

pokarmowych w korzeniach przy zbiorze, akumulacjg og6lem skladnik6w mineralnych oraz

w plonie korzeni i lisci przy zbiorze, a takZe na plon i jakosd korzeni jako funkcjg zawartosci

skladnik6w pokarmowych oraz na plon i jakos6 korzeni jako funkcjg akumulacji og6lem

skladnik6w pokarmowych, na glebie lekkiej i Sredniej.

Ponadto Doktorant przedstawil efekty wplywu czynnik6w doswiadczalnych i ich

wsp6ldzialan na stan odZ)"wienia w stadium BBCH i6 (masa roSlin, warloSci SpAD,

zawarloSf, i akumulacja skladnik6w pokarmowych, indeks od2ywienia DRIS), na obu typach

gleb. w fazie rozwoju BBCH 42/43 okeslono ponownie oddzialyrvanie azotu i metod

nawo2enia magnezem na stan od2ywienia roslin (wartosci sPAD, zawartosi skladnik6w

pokarmowych, powierzchnia asymilacyjna, indeks odZywienia DRIS), na glebie lekkiej i

Sredniej. Doktorant obliczyl tak2e efektywno6i i produktywnosd nawozenia azotem,

wykorzystanie azotrr oraz pobranie jednostkowe azotu w plonie, dla obu stanowisk.

Byloby korzystniej dla realizacji cel6w i zapewnienia bardziej kompleksowych danych

umoZliwiaj4cych bilansowanie skladnik6w nawozowych zawattych w glebie i roSlinie, gdyby

Doktorant opr6cz analizy gleby przed zalozeniem do6wiadczenia zaplanowal tak2e takie

analizy w terminach, kiedy badany byl sklad chemiczny roSlin buraka. DuZym plusem w

badaniach jest jednocze3nie przeprowadzenie analiz gleby przez Doktoranta dla trzech warstw

gleby, do glgbokoSci 90 cm, co daje peln4 informacjg, jakie iloSci skladnik6w s4 dostgpne dla

ro6lin buraka cukrowego. Trochg zbyt p62ny wydaje sig by6 drugi termin dokarmiania

dolistnego magnezem (30 czerwiec - 12 lipiec). W przegl4dzie stanu wiedzy brakuje

informacji i pozycji literaturowych opisuj4cych wplyw r6Znych form nawozow azotowych na

wschody i dalszy rozw6j roSlin buraka. Celowym byloby dol4czenie, moZe podczas

kontynuacji badan, do listy badanych skladnik6w boru, kt6ry dla buraka ma bardzo wa2ne

znaczenie.



Przygotowuiqc wyniki z pracy doktorskiej, do zapewne kilku publikacji naukowych, warro

bgdzie uwzglgdnii podczas formulowania wniosk6w zapis, 2e dane efekty nawozowe

uzyskano w warunkach okreslonej (niskiej, wysokiej, czy innej) zasobnosci gleby (lekkiej lub

Sredniei) w przyswajalny dla roslin azot (magnez). Jest to bardzo istotne, bo trzeba

interpretowai cal4 poda2 skladnika, zawartego w glebie i dodanego w nawozie. przydatna

bgdzie takZe, jako uzupelnienie badan, analiza ekonomiczna zastosowaneqo nawoZenia oraz

metod aplikacii nawoz6w.

zagaomen:

1) Interpretacja duzych r6znic w akumulacj i makoskladnik6w przy zbiorze buraka

pomigdzy obu latami badah, zwLaszcza na glebie Sredniej.

2) znaczenie sodu i boru, skladnik6w gromadzonych w duZych iloiciach w plonie, dla

rozwoju roSlin i odpomoSci na stresy w uprawie buraka cukrowego.

obszerna, poprawna analiza merytory czna orz bardzo rozbudowana analiza statystyczna

(analiza wariancji, regresji, korelacji, skladowych gl6wnych pcA) nynik6w otrzymanych

podczas realizacji doswiadczeri wlasnych oraz ich dyskusja w konfrontacji z wynikami

dostgpnymi z najnowszej kajowej i zagranicznej literatury dala Autorowi pracy podstawy do

sformulowania 16. trafnych wniosk6w i stwierdzei o charakterze naukowym. w tym aspekcie

analizy wynik6w przeprowadzone przez mgr. inZ. Radoslawa poglodziriskiego spelniaj4

wymagania stawiane pracy doktorskiej.

w nastgpstwie wykonanych badari Doktorant stwierdzil, 2e przyiEta hipoteza badawcza

potwierdzila sig. wykazano mianowicie w badaniach, ze doglebowe nawozenie magnezem w

formie kizerytu (24 kg Mg ha-') oraz dolistne nawoZenie magnezem w postaci soli gorzkiej (2

kg Mg ha-t) nie modyfikowalo istotnie plonotw6rczego efektu zastosowanych dawek azotu.

Efektywnosi i produktywnos6 dawek azottt zmntelszala sig wraz ze wzrostem dawki azotu.

optymalne dawki azotu byly mniej sze dla maksymalnego plonu cukru technologicznego

srednio o 15,5 kg N ha-r niZ dla maksymalnego plonu korzeni. w stadium BBCH 49 najlepsz4

wartos6 prognostyczn4 w odniesieniu do plonu korzeni wkazala akumulacja K, Zn i cu.

Zbiorem zmiennych umozliwiai4cym prognozQ plonu w fazie BBCH 16 byla zawartosi N,

Mg i cu, a w fazie rozwojowej BBCH 42/43 zawartosi cu i Fe w czgsciach wskaznikowych.

Zastosowanie przez Doktoranta metody DRIS umoZliwilo na podstawie relacji migdzy

pierwiastkami diagnozg stanu odzywienia ro6lin w obu wyzej wymienionych fazach rozwoju

buraka.



Rezultaty uzyskane przez Doktoranta dostarczyly nowych informacji o wplywie nawozenia

azotem i metod nawo2enia magnezem oraz wsp6ldzialari wymienionych czynnik6w, na prony

korzeni i cukru technologicznego, zawarto(iO cukru i melasotwor6w, akumulacjg skladnik6w

w roSlinie, a takze na stan odZywienia buraka i moZliwodci jego prognozowania. Przyczynily

sig one istotnie do poszerzenia stanu wiedzy z zakresu wymienionej tematyki i umo2liwi4

sformulowanie zaleceri dla praktyki rolniczej.

W podsumowaniu naleZy podkre3lid, ze pozostaj4ce w dyspozycji Autora mo2liwodci

badawcze zostaly w pelni wykorzystane, a zaplanowane cele osi4gnigte.

5. Ocena formalna pracy, umiejgtno66 prezentowania wynik6w i poprawnoSi jgzyka

Zastosowana w pracy szczegolowa, wyczerpuj4ca analiza zgromadzonych wynik6w oraz ich

prezentacja jest poprawta i dobrze dostosowana do wybranej tematyki badaA. Zamieszczone

w pracy ryciny s4 dobrej jako5ci i z reguly dobrze opisane. Wlniki w tabelach przedstawione

s4 czytelnie, a ich por6wnywanie nie stanowi problemu.

W Streszczeniu pracy naleZaloby zaznaczyI, Ze nawozem azotowym stosowanym w

do6wiadczeniach byla saletra amonowa. Z kolei w Summary wlaSciwszym okresleniem na

plon cukru technologicznego bgdzie recoverable sugar yield lub white sugar yield. Gdyby

Doktorant czgSciej wykorzystywal slowa - synonimy i przecinki oraz usun4l drobne usterki,

najczgdciej liter6wki i nie6cisloSci granatyczne, w6wczas tekst bylby bardziej doskonaly. W

tabelach nale2aloby ujednolici6 jednostki i podawa6 zawartoici melasotwor6w w przeliczemu

na 1000 g zamiast na 100 g miazgi. Nieprawidlowy opis ryciny 12; buraka nie nawozimy lecz

od2ywiamy (nawozimy glebg). W tabeli 18 nie zgadzaj4 sig dane dla CB i CT (CT nie moze

byi wigksze od CB) w 2015 roku. W tabeli 64 podane sE wyniki stosunku masy korzeni do

masy liSci, a opis jest dla odwrotnego stosunku. Na stronie 184 podana jest pozycja

literaturowa: (Barl6g i in. 2018), kt6rej nie ma w spisie literatury. Brak jest jednostek w

opisie ryciny 8 i I I, a na rycinie 15 wystgpuje bl4d w opisie osi pionowej: zamiast Sumy

temperatur powinna by6 Srednia temperatura.

Pomijaj4c pewn4 iloSi drobnych bl9d6w, kt6re nie mo2na traktowai jako istotne uchybienia,

rozprawa napisana jest poprawnie, z zastosowaniem jgzyka, kt6ry umo2liwil precyzyjn4

interpretacjg dzialania poszczeg6lnych czynnik6w dodwiadczalnych onz ich wsp6ldzialania.



6. Konkluzja

w podsumowaniu szczeg6lowej analizy stvrierdzam, 2e oceniana praca doktorska mgr. inz.
Radoslawa Poglodziriskiego pt. -ocena metod stosowania magnezu w uprawie buraka

cukrowego na tle wzrastajqcych poziom6w nawoZenia azotem" spehria wymagania okreslone

w ustawie o stopniach i tytulach naukowych i na tej podstawie wnioskujg o dopuszczenie

mgr. inz. Radoslawa Poglodzirlskiego do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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