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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr in2. Agnieszki Zawieji pt. ,,Ocena wplywu dodatk6w

mineralnych do gnojowicy na gospodarkg azotowa kukurydry i traw pastewnych w

okresie wegetacji".

Podstawa opracowania recenzji

Pismo Pana prof. dr hab. Andrzeja Blecharczyka, Przewodnicz4cego Rady Naukowej

Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, Wydzial Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioin2ynierii,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (RNDRiO- 1614000/2021) z dnia 24-05-2021 r. z

pro5b4 o wykonanie recenzji rozprawy doktorskiej mgr in2. Agnieszki Zawieji pt. ,,Ocena

wplywu dodatk6w mineralnych do gnojowicy na gospodarkg azotow4 kukurydzy i traw

pastewnych w okresie wegetacji".

Przedlo2ona do recenzj i rozprawa doktorska zostala wykonana w Katedrze Chemii

Rolnej i Biogeochemii Srodowiska, Wydzial Rolnictw4 Ogrodnictwa i Bioinzynierii,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pod kierunkiem Pani prof. UPP dr hab. Katarzyny

Przygockiej - Cyny.

Ocena problematyki badawczej

Problematyka, kt6r4 mgr in2. Agnieszka Zawieja podjQla w swojej rozprawie doktorskiej

jest bardzo wa2na, aktualna i interesuj4ca, zar6wno z poznawczego, jak i aplikacyjnego

punktu widzenia. W szerokim pojQciu zr6wnowazonego rozwoju zawieraj4 sig r6wnie2

wsp6lczesne problemy zr6wnowtzonego rolnictwa i zr6wnowaZonego nawoZenia.

Aktualne uregulowania prawne obowiqzuj4ce w Polsce i w Unii Europejskiej daj4

szerokie mo2liwoici wykorzystania gnojowicy w nawozeniu kukurydzy i traw pastewnych.

Sprzyjaj4ce warunki glebowe i klimatyczne w r62nych rejonach naszego krajtt pnyczyniaj4

sig do zwigkszania wykorzystania skladnik6w nawozowych z gnojowicy. Zastosowanie

inkubowanej przez trzy tygodnie gnojowicy z dodatkiem siarki w formie siarki elementamej

lub siarczanu wapnia w nawo2eniu kukurydzy uprawianej na ziamo i traw pastewnych moZe



r6wnie2 wplyn4i na zwigkszenie warto6ci nawozowej gnojowicy. Takie rozwiganie wnosi

nowe, oryginalne przedstawienie problemu zwigkszania produktywnodci azotu z gnojowicy.

Trafny wyb6r dodatk6w mineralnych do gnojowicy zasluguje na du2e uznanie.

Kompleksowe badania przeprowadmne przez Autorkg pozwolily na oceng gospodarki azotem

pochodz4cym z gnojowicy w uprawie kukurydzy uprawianej na ziuno i traw pastewnych.

Wykonane dodatkowo elementy struktury plon6w, stan6w od2ywiania rodlin w r6znych

stadiach rozwojowych, ozliro'czznie zawartoSci i akumulacji azottJ, zawartoSci azotu

mineralnego w glebach pozwolity na sporz4dzenie bilansu azotu.

Przedstawione powy2ej aspekty dowodz4, 2e wyb6r tematyki rozprawy doktorskiej

,,Ocena wplywu doda&6w mineralnych do gnojowicy na gospodarkg azotow4 kukurydzy i

traw pastewnych w okresie wegetacji" byl uzasadniony, a problem niezmiernie waizny w skali

calego kraju.

Wielokierunkowe badania i uzyskane wyniki analiz przedstawione w rozprawie

doktorskiej wnosz4 wazne informacje, kt6re powinny byi wykorzystane w uprawie i

nawo2eniu kukurydzy na ziarno oraz traw pastewnych.

1 Formalna analiza rozprarvy

Przedlo2ona do oceny rozprawa doktorska zostala przygotowana w oparciu o oryginalne

wyniki badan wlasnych.

Rozprawa doktorska liczy 339 stron i sklada sig z 12 gl6wnych rozdzial6w.

Rozdzial I - Wstgp, dotyczy problemu badawczego. Z,awiera r6wnie2 hipotezy badawcze i

cele badan.

Rozdzial 2 - Ptzegl4d literatury obejmuje opis aktualnych informacji dotycz4cych gnojowicy

i testowych roSlin uprawnych.

Rozdzial3 - Metodyka badan obejmuje cnery podrozdzialy I ng&y w tym pierwszy, drugi i

trzeci rczdzial zawiera podrozdzialy II rzgdu.

Rozdzial 4 - Warunki meteorologiczne,

Rozdzial5 - Wyniki badan.

Rozdzial 6 - Podsumowanie.

Rozdzial 7 - Dyskusja.

Rozdzial 8 - Wnioski.

Rozdzial9 - Streszczenie po polsku i po angielsku.

Rozdzial 10 - Spis literatury.

Rozdzial 1l - Akronimy.

Rozdzial 12 - Zatqcznik|



Przedstawiony w rozprawie doktorskiej material dokumentacyjny zostal przedstawiony w

tabelach, na rycinach oraz folografrach i obejmowal: I rycina (Wstgp), 8 tabel i 6 rycin

(Przegl4d literatury), l0 tabel i 7 fotografii (Metodyka), 4 tabele,4 ryciny i I fotografia

(Warunki meteorologiczne), 57 tabel i 79 rycin (Wyniki badah), 12 tabel i l0 rycin

(Podsumowanie), 4 tabele i 7 rycin (Dyskusja), 48 tabel (Zal4czniki).

Dane przedstawione w tabelach i na rycinach w rozdzialach: Wyniki badan, Podsumowanie,

Dyskusja i Zal4czniki zavtieraj1 opracowane statystycznie uzyskane wyniki badari wlasnych.

Uklad pracy doktorskiej jest klasyczny i nie budzi zastrze\eh, ogranicza sig do zagadnief

merl.torycznych. Poszczeg6lne rczdzialy i podrozdzialy stanowi4 logiczn4 calo56. Tytul pracy

jest komunikatywny i odzwierciedla tre3ci zawarte w kolejnych rozdzialach. Praca napisana

jest poprawnym naukowym jgzykiem a stosowanie precyzyjnej terminologii pozwolilo na

dokladn4 analizg uzyskanych wynik6w.

Wykaz literatury sporz4dzony jest poprawnie. Bazg literaturow4 stanowilo 225 pozycji

artykul6w naukowych i 9 stron www inlormacji intemetowych, w tym 640/o to pozycje

obcojgzyczne, a 27o/o zamieszczonej literatury zostalo opublikowane w latach 2015-2021.

Pod wzglgdem formalnym literatura cytowana jest w spos6b wlaSciwy. Duzy procentowy

udzial w cltowanej literaturze artykul6w zagranicznych oraz artykul6w z ostatnich pigciu lat

Swiadczy o bardzo szerokiej znajomo5ci tematyki badawczej.

2. Merytoryczna analiza pracy

Rozprawa zostala przygotowana w oparciu o oryginalne wyniki uzyskane po

przeprowadzeniu doSwiadczeir polowych w latach:

2017-2019 (kukurydza uprawiana na ziarno doiwiadczenie gl6wne i
dodwiadczenie kontrolne);

2018-2019 (trawy pastewne - doiwiadczenie gl6wne i doiwiadczenie kontrolne).

doSwiadczenia prowadzono na glebach lekkich sklasyfikowanych jako gleby

DoSwiadczenie gl6wne z kukurydz4 uprawian4 na ziarno obejmowalo dwa czynniki:

czynnik I' - rodz,aj dodatk6w mineralnych wprowadzanych do gnojowicy bydlgcej (siarka

elementama-S0 + PK i siarczan wapnia-S-Ca + PK); czynnik II0 - dawki dodatk6w

mineralnych w przeliczeniu na zawartoS6 N-NHa w gnojowicy (O-gnojowica surowa, 22 kg S

ha-', 45 kg s ha-t, 90 kg S ha-').

DoSwiadczenie kontrolne jednoczynnikowe: nawo2enie mineralne (140 kg N ha-r +

PK - zbilansowane wzglgdem gnojowicy, 105 kg N ha-' + PK - zbilansowane wzglgdem

gnojowicy).

Wszystkie

plowe.



W do$wiadczeniach z kukurydz4 wykorzystano odmiang wczesn4 GAO 230) ES

Hubble, natomiast w doSwiadczeniach z trawami mieszankq czterech traw ftupk6wka

pospolita, irycicatrwala, kostrzewa l4kowa i wiechlina l4kowa).

Pr6bki roSlin kukurydzy do oceny struktury plonu i analiz chemicznych pobierano w trzech

fazach rozwojowych: BBCH 15, BBCH 60 (1i56 podkolbowy, czgSi nadziemna) i BBCH 89 (

lodygi, liScie, lidcie okrywowe, rdzeh i ziamo). Oznaczono zawartoS6 makroskladnik6w i

wybranych mikroskladnik6w 0.,1, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn) oraz siarki w ziamie

kukurydzy. OkreSlono plony i kumulacjg analizowanych skladnik6w pokarmowych ro6lin.

Przedstawiono wskalniki gospodarki suchq mas4, wska2niki gospodarki azotem, wskuiniki

bilansowe az,otu orM lukg plonu. Pr6bki gleby do analiz pobierano trzykrotnie (przed

zaloheniem doSwiadczeri, w fazach BBCH 15 i BBCH 89) z poziom6w 0-30 cm i 30-60 cm.

W pr6bkach glebowych oznaczono pH, N-NHa, N-NO3, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn.

DoSwiadczenie gl6wne z trawami pastewnymi obejmowalo dwa czynniki: czynnik I0 -
rodzaj dodatk6w mineralnych wprowadzanych do gnojowicy bydlgcej (siarczan magnezu-S-

Mg + PK i siarczan wapnia-S-Ca + PK): czynnik II0 - dawki dodatk6w mineralnych w

przeliczeniu na zawartoSi N-NHq w gnojowicy (0-gnojowica surowa, 22 kg S ha-r, 45 kg S

ha',90 kg s har).

DoSwiadczenie kontrolne jednoczynnikowe: kontrola absolutna (KA - bez

nawoZenia), kontrola azotowa (KN - zastosowano siarczan alnonu w dawce 75 kg N ha-l pod

kazdy odrost).

Pr6bki roSlin traw do oceny struktury plonu i analiz chemicznych pobierano w czasie zbioru

kaZdego odrostu (I, II, IID. Oznaczono zawartodi makroskladnik6w i wybranych

mikroskladnik6w (N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn). OkreSlono plony i kumulacjg

analizowanych skladnik6w pokarmowych roSlin. Obliczono saldo bilansowe azotu. Pr6bki

gleby do analiz pobierano dwukrotnie (przed zaloleniem doSwiadczeri i po zakoriczeniu

sezonu wegetacyjnego) z poziom6w 0-30 cm i 30-60 cm. W pr6bkach glebowych okreSlono

odczyn i oznaczono N-NH4, N-NO3, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn oraz S-SOa przed

zaloleniem do5wiadczeri i po zbiorach.

Analizy chemiczne wykonano metodami, kt6re s4 powszechnie stosowane w laboratoriach

chemiczno-rolniczych.

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystuj4c program Statistica 13@.

R62nice migdzy Srednimi por6wnywano na podstawie testu post-hoc Tukey'a. Analizg

regresji kokowej wykonano w pakiecie Statistica l3@. Do wykonania korelacji prostej i

tworzenia macierzy korelacji wykorzystano program Microsoft Excel.



Konstrukcja pracy iest poprawna i przejrzysta. We wstgpie zawarto informacje dotycz4ce

warto6ci nawozowej gnojowicy i problematyki drodowiskowej zwi4zanej z tym nawozem.

Hipotezy badawcze, cele gl6wne i szczeg6lowe przedstawiono w spos6bjasny i prawidlowy.

Przegl4d literatury dotycz4cy tematyki badawczej Autorka przedstawila na 29 stronach,

wykorzystuj4c 149 pozycji literaturowych. Pani mgr in2. Agnieszka Zawieja zaprezentowala

podstawowe informac.je dotycz4ce produkcji, magazynowania i stosowania gnojowicy.

Doktorantka dokonuj4c przegl4du aktualnej literatury przedstawila zabiegi ograniczaj4ce

straty amoniaku z gnojowicy, w tym r6wnieZ mo2liwo6ci dodatku siarki w formie siarki

elementamej i siarczanu wapnia. Na podstawie dokonanego przeglqdu literatury przedstawila

charakterystykg testowanych rodlin uprawnych (kukurydzy uprawianej na ziarno i traw

pastewnych). Zaprezentowala r6wnie2 reakcjg kukurydzy i traw pastewnych na nawoZenie

gnojowicq. Rozdzial Metodyka przedstawiony na 19 stronach zostal opracowany na o96l

prawidlowo. Material analityczny, metody badawcze wybrano poprawnie i wyczerpuj4co

opisano. DoSwiadczenia polowe zostaly wla6ciwie zaplanowane i przeprowadzone. Autorka

szczeg6lowo, na wysokim poziomie merltorycznym scharakteryzowala metody badari

analitycznych i statystycznych. Tak wykonane badania czyniE wiarygodnym caly rozdzial

Wyniki badari. W tym rozdziale na 153 stronach dokladnie opisano wyniki badari wlasnych,

kt6re zilustrowano przejrzystymi tabelami i rysunkami (57 tabel i 79 rycin). Ty'tuly tabel i

rysunk6w sq komunikatyrvne i jednoznacznie informuj4 o rodzaju przedstawionych i

analizowanych cech. Autorka wykazala sig dobr4 i wywaZon4 interpretacj4 uzyskanych

wynik6w a wykonana analiza statystyczna potwierdzila ich wiarygodnodi. Bardzo cennym

jest rozdzial Podsumowanie. W tym rozdziale przedstawiono bilans azotu dla

przeprowadzonych doSwiadczefi. Wykazano istotny wplyw lat badari na skiadowe bilansu

azolu. Analiza statystyczna wykazala istotny, ale zr6Znicowany wplyw rodzaju nawozu

siarkowego i dawek siarki na przych6d azotu. Przedstawiono istotny wplyw wsp6ldzialania

lat i dawek siarki na warto5ci rozchodu azotu, salda bilansowego azotn orM efektywnoSi

azotu, obliczone na bazie N-NHI i Nn.;n w fazie BBCH 89. Wykazano zaleZnoSci migdzy

skladowymi bilansu azotu oraz plonem i efektywnoSci4 azotu. Uzyskane wyniki badari

zostaly dobrze skonfrontowane z literatur4 naukow4 w rozdziale Dyskusja. Ostatecznym

efektem rozprawy jest rozdzial Wnioski. Zostaly one sformulowane w spos6b bardzo

szczeg6iowy. S4 one adekwatne do du2ej iloSci badanych parametr6w i uzyskanych wynik6w.

Opr6cz poznawczych walor6w maj4 r6wniez znaczenie praktyczne.

Zakres osi4gnigi naukowych pracyjest szeroki. Do najwa2niejszych zaliczam'.



. Wykazanie wplywu zr6Znicowanych dawek siarki na zwigkszenie plonu ziama

kukurydzy.

. Wskazanie luki plonu ziama kukurydzy w kolejnych latach badari.

o Wykazanie dodatniego wplyrvu dodatku siarki do gnojowicy na wartoSi

r6wnowa2nika nawozowego azotu.

o Stwierdzenie braku wplywu dodatk6w mineralnych do gnojowicy na plony traw.

. Wykazanie wplywu ekstremalnych warunk6w termicznych na zahamowanie

aktywnoSci fotosyntezy kukurydzy.

. Wskazanie czynnik6w warunkui4cych gospodarkg azotow4 kukurydzy po kwitnieniu.

. Wykazanie,2e w niekorzystnych warunkach zaopatrzenia kukurydzy w azot, dodatek

siarki do gnojowicy wplyn4l na zwigkszenie aktywnodci fotosyntezy i produktywno3ci

pobranego skladnika.

Wykaz literatury sporz4dzony profesjonalnie. Swiadczy o dobrej i aktualnej znajomo6ci

tematycznej literatury.

Po.luyZsza charakterystyka pracy upowaZnia mnie do wysokiej, pozytywnej oceny wybranej

tematyki i sposobu zrealizowania postawionych cel6w badan. Nale2y podkreSliQ 2e rozprawra

doktorska Pani mgr inZ. Agnieszki Zawieji wnosi do literatury w dyscyplinie rolnictwo t

ogrodnictwo oryginalne wyniki, maj4ce nie tylko znaczenie poznawcze, ale r6wnie2 du2e

znaczenie praktyczne.

W calej pracy doktorskiej dostrzeglam kilka nieScisloSci i drobnych usterek. Wymieniam,

poniewaz Doktorantka bgdzie mogla je wykorzysta6 na etapie przygotowywania artykul6w

naukowych lub w przyszlej pracy naukowej.

r W rozdziale Metodyka podano, 2e do6wiadczenia zalolono na glebie lekkiej. Na

jakiej podstawie dokonano takiego zapisu? Ponadto glebg sklasyfikowano jako plow4.

Nale2y uzupelnii podtyp gleby i poda6 aktualne Zr6dlo literaturowe klasyfikacji

polskich gleb.

o W rozdziale Metodyka w tabeli 3.1. zawarloil makoskladnik6w podano w mg kg-l

czyli formy przyswajalne, tak wigc na tej podstawie okreSlamy zasobnoSi gleby

(str.43).

e Dawki nawoz6w mineralnych naleZy podawai w przeliczeniu na czysty skladnik.

o Str. 46 - czy bilansowano ilo56 skladnik6w wprowadzonych do gleby z przyorunym

pszen2ltem pod kukurydzg?

r Str. 49 - oznacza sig pH gleby a nie odczyn.



Str. 52 - kfasa bonitacyjna kt6ra; 4a czy 4b?

Str. 54 - gnojowica bydlgca czy Swiriska?

o Str. 302 - zalqcznik 5.1a. Analiza wariancji przedstawiona jest dla do6wiadczema

trzyczynnikowego, a na stronie 43 doSwiadczenie gl6wne z kukurydz4 przedstawione

jest jako dwuczynnikowe. ProszE wyjadnii.

. Str. 338 zal}cznrk 5.15a. Dlaczego zawartodd siarki w gnojowicy podano w %?

o Uwaga dotycz4ca spisu literatury: nie ma w spisie literatury pozycji cytowanych w

rozprawie (Ustawa o nawozach i nawoZeniu, Barl6g 2009, Sulewska i in., 2007,

zchsiarkopol.pl ). W kilku pozycjach brakuje zgodnoSci roku wydania podczas

cltowania i w spisie literatury (Klimchouk 1996 - 2000, Sulewska i in.,2007 - 199'/ ,

Beristain-Cardoso i in.,2010-2008, Kong i in.,2016 - 2013). Kilka pozycji literatury

jest w spisie literatury, a nie s4 one cytowane w tredci rozprawy (Lepiarczyk i Tabak

2013, Ciampitti i Vyn 2013, Dragahska i in.,2008, Misselbrook iin.,2016, Sachnez i

in., 2019, Sommer i Hutchings 1995, Steffens i Rasmussen 2016). Strona 295,

powt6rzona pozycja literatury (poz. 200 i 201).

Powy?sze uwagi nie obni2ajq warto5ci naukowej recenzowanej rozprary doktorskiej. Jest

ona nowatorska i dobrze przygotowana. Wyniki sq starannie opracowane i czyelnie

prezentowane.

3. Podsumowanie

W podsumowaniu formalnie i merytorycznie oceniam pracg bardzo wysoko. Badania

wykonane zostaly w jednostce naukowej o du2ym doSwiadczeniu i uznaniu, w Polsce i na

iwiecie w zakresie chemii rolnej i biogeochemii Srodowiska. Praca napisanajest poprawnym,

profesjonalnym jgzykiem. Uklad pracy jest prawidlowy. Z analizy przegl4du literatury, treSci

pracy, obszemodci zebranego materialu dokumentacyjnego, duZego wkladu pracy

analitycznej wynika, 2e Autorka wlo?yLa bardzo dtt2o pracy w powstanie tej cennej

monografii. Uzyskane wyniki maj4 du\e znaczenie w aspekcie moZliwo3ci wykorzystania

mineralnych dodatk6w do gnojowicy oraz ich wplywu na gospodarkg azolow4 kukurydzy i

traw pastewnych w okresie wegetacji.

Wniosek kofcowy

Przedstawiona powyZej recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inZ. Agnieszki

Zawieji pt. ,,Ocena vrpll'wu dodatk6w mineralnych do gnojowicy na gospodarkg azotowQ

kukurydzy i traw pastewnych w okresie wegetacji" upowa2nia mnie do wysokiej oceny pracy.



Dotyczy ona wyboru aktualnej problematyki oraz sposobu realizacji postawionych cel6w

badaf. Uzyskane oryginalne wyniki maj4 duirc znaczenie poznawcze i praktyczne.

Przeprowadzone badania s4 istotne dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, poglgbiaj4

dotychczasow4 wiedzg dotycz4c4 racjonalnego nawozenia gnojowic4 z dodatkami

mineralnymi w uprawie ro6lin paszowych, wnosz4 bezpo6rednie wskazania dla praktyki

rolniczej.

Prace oceniam jednoznacznie oozytywnie, umai1c j4 - zgodnie z Ustaw4 z dnia 20

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie luqi2szym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i

Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 19 stycznia 2018 r. w

sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnoSci w przewodzie

doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym or.v w postgpowaniu o nadanie tl.tulu profesora

(Dz. U. 2018 r., poz. 261), za oryginalne rozwiqzanie problemu badawczego w dyscyplinie

rolnictwo i ogrodnictwo.

Wnioskujg do Wysokiej Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo Wydziatu

Rolnictw4 Ogrodnictwa i Bioin2ynierii, Uniwersytetu Przl,rodniczego w Poznaniu o

dopuszczenie Pani mgr in2. Agnieszki Zawieji do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Siedlce,04.07.2021 r.
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'fiprof. dr hA$ id2. Barbara Symanowicz


