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UZASADNIENIE
pozytpvnej opinii w sprawie nadania dr in2. Janetcie Niemann stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk rolnicrych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Informacje o Kandydatce

Dr inZ. Janetta Niemann ukoiczyla studia Wzsze w Akademii Rolniczej im. Augusta

Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) gdzie obroniia

w roku 1999 pracg magistersk4 pt. ,,Kultury in vitro izolowanych zarodk6w z krzyLowai

oddalonych w rodzaju Brassica" pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Wojciechowskiego, prof.

nadzw. Nastgpnie w Katedrze Genetyki i Hodowli Ro3lin macierzystej Uczelni realizowala

pod opiek4 dr hab. Andrzeja Wojciechowskiego pracg doktorsk4 pt. ,,Por6wnanie metod

otrzymywania haploid6w u wybranych gatunk6w Brassica", na podstawie kt6rej uzyskala

stopieir naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomii nadany jej przez Radg

Wydzialu Rolniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Od roku

2005 do chwili obecnej jest zatrudniona w Katedrze Genetyki i Hodowli RoSlin w

pocz4tkowym okresie na stanowisku instruktora, a od roku 2006 na stanowisku adiunkta.

Ocena osi4gnigcia naukowego

Osi4gnigcie naukowe, wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy z 74 marca 2003 roku

o stopniach naukowych i lytule naukowym oraz stopniach i tytule w zalcresie sztuki (Dz. U.

2017, poz. 1789), bgd4ce podstaw4 ubiegania siQ przez dr inZ. Janettg Niemann o stopieri

doktora habilitowanego nauk rolniczych, obejmuje cykl 6 prac spojnych tematycznie pt.

,,Poszerzenie i ocena zmiennoSci genetycznej rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod

wzglgdem przydatnoSci do hodowli odpomodciowej i jakoSciowej".

W sklad osi4gnigcia naukowego wchodzq nastgpuj4ce publikacje:

1. Niemann J., Wojciechowski A., Janowicz J. 2012. Broadening the variability of quality

traits in rapeseed through interspecific hybridization with application of immature embryo

culture. BioTechnologi4 93(2): 109-l15. [IF:O] [pkt MNiSW 5]

Wklad Habilitantki w powstanie tej pracy, wynosz4cy 907" obejmuje opracowanie koncepcji

badawczej, zaplanowanie doSwiadczeri szklamiowych oraz badari laboratoryjnych,
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opracowanie statystyczne, interpretacja wynik6w, napisanie manuskryptu oraz funkcja autora

korespondencyjnego .

2. Niemann J., Kaczmarek J., Wojciechowski A., Olejniczak J., Jgdryczka M. 2015. Formy

mieszaficowe w obrgbie rodzaju Brassica i mutanty chemiczne Brassica napus jako

potencjalne 2r6dia odpornoSci na kilg kapusty (Plasmodiophora brassicae). [Hybrids within

the genus Brassica and chemical mutants ofBrassica napus the potential sources of

resistance to clubroot (Plasmodiophora brassicae)|. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. RoSlin 55

(1): 87-91. [F:0] [pkt. MNiSw 12]

Wklad Habilitantki w powstanie tej pracy, wynosz4cy 75% obejmuje opracowanie koncepcji

badawczej, zaplanowanie doiwiadczeri szklarniowych oraz badari laboratoryjnych, wykonanie

krzylowah ro5lin, interpretacja wynik6w oraz napisanie manuskryptu.

3. Niemann J., Kaczmarek J., Wojciechowski A., Jgdryczka M. 2016. Ocena odporno5ci na

such4 zgnilizng kapustnych (Leptosphaeria spp.) u mieszaic6w oddalonych z rodzaju

Brassica. [Assessment ofresistance to stem canker (Leptosphaeria ssp.) in F1 and F2

interspecific Brasslca hybridsl. Prog. Plant Prot,/Post. Ochr. Ro6lin 56(2): 245-250. [UF:0]

lpkt. MNisw l2l

Wklad Habilitantki w powstanie tej pracy, wynosz4cy 757o obejmuje opracowanie koncepcji

badawczej, zaplanowanie doSwiadczeri szklamiowych orazbadaA laboratoryjnych, wykonanie

krzyZowah roSlin (ok. 50%), interpretacja wynik6w oraz napisanie manuskryptu

4. Niemann J., Kaczmarek J., Ksi4zczyk T., Wojciechowski A., Jgdryczka M. 2017. Chinese

cabbage (Brassica rapa ssp. pekinensis) - a valuable source of resistance to clubroot

(Plasmodiophora brassicae). European Journal ofPlant Pathology, 147(1), 181-199.

[IF20t7-1 ,466] [pkt. MNiSw 30]

Wklad Habilitantki w powstanie tej pracy, wynosz4cy 657. obejmuje opracowanie koncepcji

badawczej, zaplanowanie doSwiadczen szklamiowych oraz badari laboratoryjnych, wykonanie

krzy|nwah roSlin, pomoc w wykonaniu analiz cytogenetycznych (FISH, BAC-FISH),

interpretacja wynik6w oraz napisanie manuskryptu.

5. Niemann J., Bocianowski J., Wojciechowski A. 2018. Effects of genotype and

environment on seed quality traits variability in interspecific cross-derived Brassica lines.

Euphytica, 214:193. [F2018:1,546] [pkt. MNiSW 35]
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Wklad Habilitantki w powstanie tej pracy, wynosz4cy 80%. obejmuje opracowanie koncepcj i

badawczej, zaplanowanie doSwiadczeri szklarniowych orazbadaf laboratoryjnych, wykonanie

krzyZowari roSlin (ok. 50%), interpretacja wynik6w oraz napisanie manuskryptu i funkcja

autora korespondencyj nego.

6. Bocianowski J., Niemann J., Nowosad K. 2019. Genotype-by-environment interaction for

seed quality traits in interspecific cross-derived Brassica lines using additive main effects and

multiplicative interaction model. Euphytica, 215:7. [F2019:1,546] [pkt. MNiSW 35]

Wklad Habilitantki w powstanie tej pracy, wynoszqcy 33%, obejmuje wsp6ludzial w

opracowaniu koncepcji badawczej, wyprowadzeniu linii otrzymany ch z krzy2owai

oddalonych w rodzaju Brqssica oraz zaplanowaniu do5wiadczeri polowych, interpretacji

wynik6w or.z pomocy w napisaniu manuskryptu. Byla gl6wnym wykonawcq projektu w

ramach kt6rego powstala praca.

Sumaryczny Impact Factor (IF) tych prac wynosi 4,558, a ich warto66 punktowa jest

r6wna 129, wg punktacji MNiSW.

Cykl 6 publikacji z okresu 2015-2019 wchodz4cych w sklad osi4gnigcia jest sp6jny

pod wzglgdem tematycznym i ma jasno wyznaczone cele badawcze. Wszystkie prace sq

wsp6lautorskie z liczb4 autor6w od 3-5. Na podkreSlenie zasluguje fakt i2 Habilitantka jest

wiodqcym i pierwszym autorem w pigciu publikacjach z dulym udzialem w realizacji badan

(65-90%) i pierwszoplanow4 rol4 jako autor manuskrypt6w. Jej udziai w sz6stej pracy jest

r6wnieZ znacz4cy (33Yo) i chocir;z nie jest w niej wiod4cym autorem, to praca wykonana

zosrala ze Srodk6w grantu w kt6rym byla gl6wnym wykonawc4.

Osi4gnigcie naukowe Habilitantki posiada zar6wno znaczn4 wartoSi naukow4 jak i

utylitam4. Habilitantka podjgla trudnq tematykg poszerzania zmienno6ci genetycznej rzepaku

poprzez krzy2owania z gatuntami pokrewnymi z udzialem technik kultur in vitro I

analizowania wygenerowanego w ten spos6b zr6Znicowania form pod wzglQdem podatnoSci

na dwie istotne choroby rzepaku tj. kilg kapusty i such4 zgnilizng kapustnych oraz pod

wzglgdem cech jakoSciowych nasion. Badania realizowano w oparciu o wyprowadzony z

duZym udzialem Habilitantki r6Znorodny genetycznie i liczbowo rozlegly material

reprezentuj4cy formy mieszaricowe rzepaku z gatunkami pokrewnymi z rodzaju Brassica na

poziomie F2 i bardziej zaawansowanych pokoleri (Fa, F5), stosuj4c doSwiadczenia w r62nych

lokalizacjach i nowoczesne metody statystyki i doSwiadczalnictwa rolniczego oraz analiz



laboratoryjnych. Okreilano stopieh pora:Zenia chorobami, zawartodi tluszczow i bialka oraz

substancji anty2ywieniowych - wl6kn4 glukozynolan6w i synapiny przy uZyciu spektroskopii

w bliskiej podczerwieni (NIR). Oceniana byla przynale2no6i gatunkowa patogen6w z

zastosowaniem techniki izotermicznej amplifikacji DNA (LAMP). Przeprowadzono

identyfikacjg gatunkowq chromosom6w w materialach mieszaricowych przy zastosowaniu

techniki hybrydyzacji in situ (FISH oraz BAC-FISH) i specyficznych chromosomowo sond

molekulamych. Praktycznym osi4gnigciem prowadzonych badaf bylo wyodrgbnienie linii o

podwy2szonej odpomoSci na patogeny oraz o obnizonej zawartoSci skladnik6w

antyZywieniowych, kt6re mog4 byi przydatne w hodowli odmian rzepaku.

Najwazniejsze osi4gnigcia uzyskane w wyniku przeprowadzonych badan to:

l. Zidentyfikowanie nowych zr6del odpornoSci na kilg kapusty wykazuj4cych

jednocze3nie niskq zawartoSi synapiny i wysok4 zawarto5i tluszczu i bialka;

2. Zidentyfikowanie gatunku patogenu wywoluj4cego suchq zgnilizng kapustnych w

uprawach rzepakt z lat 2014-2015 oraz zidentyfikowanie material6w mieszaricowych

wSr6d kt6rych wystgpuje duZa odpornoS6 na ten patogen;

3. Udowodnienie, 2e zawartoS6 wl6kna, tluszczu i bialka w najwigkszym stopniu

dererminuje zmiennoSi Srodowiska, natomiast na zawarto56 glukozynolan6w

dominuj4cy wplyw ma genot)?;

4. Wyselekcjonowanie na podstawie zaawansowanego modelu AMMI dw6ch linii

stanowi4cych potomstwo krzy2owah oddalonych, kt6re nadaj4 sig do wprowadzenia

do program6w hodowlanych ze wzglgdu na wysok4jakoS6.

W ocenie wigkszoSci czlonk6w Komisji, w tym wszystkich trzech Recenzent6w,

osiqgnigcie naukowe dr inZ. Janetty Niemann stanowi oryginalny i znaczqcy wklad w rozw6j

dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo w specjalno6ci genetyka i hodowla rzepaku. Wyniki tych

badari powinny przyczynil sig do osi4gnigcia postgpu w hodowli rzepaku roSliny o du2ym i

wci42 wzrastaj 4cym znaczeniu gospodarczym.



Ocena dzialalnoSci naukowej

Tematyka naukowo-badawcza realizowana przez dt inZ. Janettg Niemann obejmuje

szeroki zakres zagadnieri zwi4zanych z hodowl4 odpomoSciow4 pszenicy i rzepaku ozimego,

ocen4 zgodnodci kojarzeniowej dla gatunk6w z rodzaju Brassica oraz z analiz4

cytogenetyczn4 i molekulam4 otrzymywanych mieszaric6w oddalonych Brassica. Ponadto

badania Habilitantki dotycz4 okreSlenia stopnia apomiktycznodci u traw, a takZe w ramach

obecnie realizowanego projektu badawtzego. identyfikacji genotyp6w mog4cych stanowii

nowe 2r6dlo odpomo6ci genetycznej na choroby i szkodniki rzepaku oraz przeniesienia

odporno6ci z gatunk6w dzikich i pokrewnych rodzalu Brassica do rzepaku. Dr in2. Janetta

Niemann jest wsp6lautorem 23 oryginalnych prac naukowych poza osiqgnigciem naukowym,

z czego 2l powstalo po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Habilitantka 4 prace

opublikowala w czasopismach z bazy JCR, a pozostalych 19 prac w czasopismach z listy B

MNiSW.W9pracachHabilitantkajestpierwszymautorem,w4-drugimorazwl0-trzecim

lub kolejnym autorem. Prawie 40Yo udzial w pracach jako pierwszy autor, Swiadczy o Jej

istotnej roli w prowadzonych badaniach. Habilitantka jest tak2e autork4 jednej monografii i

wsp6lautork4 jednego rozdzialu w monografii oraz Irzech publikacji w recenzowanych

materialach z konferencji migdzynarodowych uwzglgdnionych w bazie l{eb ofScience.

Sumarycmy Impact Factor poza osi4gnigciem naukowym wynosi 3,54. Suma

punkt6w za publikacje zamieszczone na liScie B MNiSW, zgodnie z rokiem wydania, wynosi

146, a po uwzglgdnieniu czasopism z listy A (75 punkt6w), monografii i rozdzialu w

monografii (24 punkty) oraz publikacji w recenzowanych materialach z konferencji

migdzynarodowych uwzglgdnionych w bazie lleh of Science (27 punkt6w) l4czna liczba

punkt6w zgodnie z rokiem wydania, poza osi4gnigciem naukowym wynosi 272. Liczba

cytowafi publikacji wedlug bazy Web of Science wynosi 6, a Indeks Hirscha wg bazry ll'eh of

Science 2. Dr inZ. Janetta Niemann wsp6lpracowala zar6vmo z jednostkami macierzystej

uczelni, migdzy innymi z Katedr4 Botaniki i Katedr4 Metod Matematycznych i

Statystycznych, jak i z innymi oSrodkami naukowymi w Polsce tj. z Zakladem Genetyki

Patogen6w i Odpomodci RoSlin oraz Zakladem Biologii Stres6w Srodowiskowych lnstytutu

Genetyki RoSlin Polskie.j Akademii Nauk w Poznaniu, Zakladem Entomologii Instytutu

Ochrony Roilin PIB w Poznaniu, a takze Instytutem Biologii Molekularnej i Biotechnologii

UAM w Poznaniu. Swiadczy to o umiejgtnoSciach podjgcia wsp6lpracy w zespolach

interdyscyplinarnych. W ostatnich latach bardzo aktywnie anga2owala sig w nawi4zywanie

wsp6lpracy z naukowcami z oSrodk6w zagranicznych, z kt6rlmi napisala kilka wsp6lnych
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projekt6w badawczych. Habilitantka jest kierownikiem jednego projektu badawczego oraz

byla wykonawcq w 5 projektach badawczych finansowanych ze Srodk6w MRiRW i MNiSW.

Ponadto zlo2yla trzy wnioski o granty i stypendia migdzyrarodowe, z czego dwa s4 w trakcie

oceny. Habilitantka jest p6lfinalistk4 Fulbright Senior Award, zostala odznaczona medalem

,,Za osiEgnigcia w studiach" oraz 2-krotnie nagrod4 JM Rektora UP w Poznaniu za

osi4gnigcia naukowe. Ponadto pelni funkcjg eksperta NCBiR Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozw6j oraz konkursu tzw. ,,Szybka Sciezka" oraz eksperta Komisji

Europejskiej do oceny badawczych projekt6w konkursowych HORIZON 2020. Wyglosila 4

referaty podczas zagranicznych oraz 10 referat6w podczas kajowych konferencji krajowych.

Poza tym aktywnie uczestniczyla w licznych konferencjach, na kt6rych zaprezentowala

wyniki swoich badari w postaci 63 poster6w.

Ocena dzialalnoSci dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzatorskiej oraz wsprilpracy

migdzynarodowej i krajowej,

Dorobek dydaktyczny, popularyzatorski oraz w zakresie wspolpracy

migdzynarodowej dr inZ. Janetty Niemann jest obszemy i warto5ciowy. Zaprezentowala 63

postery i wyglosila 14 referat6w podczas konferencji naukowych. Jest czlonkiem dw6ch

migdzynarodowych towarzystw naukowych: International Clubroot Working Group oraz

Intemational Society for Horticultural Science oraz czterech polskich towarzystw

naukowych. Ponadto byla czlonkiem komitetu organizacyjnego Zjazdu Katedr Genetyki,

Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii RoSlin w Poznaniu, w roku 2014. Opracowala

programy dla trzech przedmiot6w oraz jest gl6wnym prowadz4cym dw6ch przedmiot6w

(Genetyka i hodowla rollin, Embriologia rollin kwiatowych), a takhe prowadzi iwiczenia i

wyklady z 4 przedmiot6w, w tym jednego w jEzyku angielskim w ramach programu

Erasmus*.

Ponadto, dr inZ. Janetta Niemann w 2016 r. prowadzila cykl wyklad6w dotycz4cych

poszukiwania 2r6del odpomoSci na choroby grzybowe rzepaku w ramach Staff Mobility For

Teaching, a w 2018 r. promowala anglojEzyczn4 ofertg dydaktycznq Wydziaiu Rolnictwa i

Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach tzw. 2nd Erasmus *
Global Week w Portugalii. BraLa :udzial w edycjach Poznariskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,

Nocy Naukowc6w oraz ,,Wagar6w z Przyrod{' . Dane te 6wiadcz4 o du2ej aktywnoSci

popularyzatorskiej dr inz. Janetty Niemann, ktora za swe osi4gnigcia organizacyjne orcz za



koordynacjg programu Erasmus* na macierzystym wydziale otrzymala nagrody JM Rektora

UP w Poznaniu. Byla promotorem 2l prac magisterskich i 23 inZynierskich. Sprawowala

opiekg naukowQ nad studentami Kola Naukowego Student6w Biotechnologii OPERON, nad

studentami I roku kierunku Rolnictwo oraz nad studentami z zagtanicy w ramach progmmu

Erasmus+. Habilitantka odbyla jeden 3-miesigczny sta2 naukowy w Instytucie Genetyki

RoSlin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz jeden kr6tki staz zagraniczny w Agricultural

University of Norway. Odbyla 1l szkoleri oraz pelnila funkcjg recenzenta 11 publikacji

naukowych. Ponadto zreceruowala 8 grant6w w ramach projekt6w badawczych HORIZON

2020 oraz 3 projekty badawczo-rozwojowe i wdroZeniowe NCBiR. Byla czlonkiem komisji

konkursowej na stanowisko adiunkta w Katedrze Genetyki i Hodowli Rodlin UP w Poznaniu.

Od I lutego 2016 roku Habilitantka jest Wydzialowym Koordynatorem Programu Erasmus*,

czlonkiem Komisji Kwalifikacyjnej dla student6w zagranicznych oraz czlonkiem zespolu ds.

programu studi6w anglojgzycznych II stopnia w dyscyplinie Biotechnologia i Agronomia.

Pelnienie tych funkcj i Swiadczy o tym, iz Kandydatka oprocz zaanga2owania w pracg

naukowo-dydaktyczn4 aktl.rvnie uczestniczy w rozwoju oraz promowaniu Wydzialu

Rolnictwa i BioinZynierii.

Wszechstronna aktywno3i w pracy dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

wskazuje,2e Pani dr in2. Janetta Niemann wykonuje wlaSciwie statutowe zadania, przypisane

nauczycielom akademickim i spelnia oczekiwania, stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego. Habilitantka jest uksztaltowanym badaczem, w pelni przygotowanym do

samodzielnej pracy naukowej oraz ksztalcenia kadr. Jej dotychczasowy dorobek naukowy

wnosi istotny wklad w rozw6j dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, w dziedzinie nauk

rolniczych. Powy2sze dane Swiadcz4, 2e dr in2. Janetta Niemann jest osob4 rozpoznawaln4

zar6wno w oSrodkach naukowych w kraju, jak i zagranic4.

Wniosek koricowy

Komisja stwierdza, 2e wszystkie recenzje przygotowane w postgpowaniu zostaly

opracowane zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami. S4 one wnikliwe, obiektywne

i pozytywne.

Osi4gnigcie naukowe dr inZ. Janetty Niemann pt.: ,, Poszerzenie i ocena zmiennoSci

genetycznej rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod wzglgdem przydatnodci do hodowli

odpomodciowej i jako6ciowej" stanowi istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej.
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spelniaj4c wymogi ustawowe stawiane w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora

habilitowanego. Wyniki tych badari s4 istotne dla rozwoju genetyki i hodowli rzepaku.

Pozostaly opublikowany dorobek naukowy oraz znacz4ce efekty w zalresie

dzialalnodci dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej dr in2. Janetty Niemann s4

wystarczaj4ce do ubiegania sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Osi4gnigcia te

maj4 du2y walor poznawczy i aplikacyjny onz zostaly znacz4co powigkszone po ostatnim

awansie.

Reasumujqc Komisja stwierdz4 2e wymienione powyzej osiqgnigcia Habilitantki w

tym naukowe, dydaktyczne oraz pozostale, okredlone w rozporzqdzeniu MNiSW z 19

stycznia 2018 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynnodci w

przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie

tytulu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), spelniaj4 warunki okreilone w ustawie z 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zalcresie

sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) i s4 podstawq dla przedstawienia pozytywnej opinii

Komisji w sprawie nadania dr ini. Janetcie Niemann stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk rolnicrych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnicfwo.

Przewodniczacv Kom

Po2naft.06.09.2019 rok

tflt
t1u

soj tprof. dr hab. Piotr Mr


