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Załącznik nr 1  

 

Uzasadnienie 

pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr inż. Tomaszowi Piotrowi Piechocie 

stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

 

Informacje o Kandydacie 

Dr inż. Tomasz P. Piechota (ur. 10 lipca 1970 r. w Sierakowie) jest absolwentem 

Wydziału Rolniczego (aktualnie Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii) Akademii Rolniczej 

im Augusta Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu. W 1997 roku 

ukończył na tym Wydziale jednolite studia magisterskie, na kierunku Rolnictwo, uzyskując 

tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agronomii na podstawie przedstawionej pracy 

magisterskiej pt. „Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie pszenicy ozimej 

w zależności od nawożenia azotowego i sposobu uprawy”. Praca została wykonana 

w Katedrze Uprawy Roli i Roślin pod kierunkiem dr Andrzeja Blecharczyka. W 2003 roku 

Habilitant, na podstawie uchwały Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej 

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie 

agronomii na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ wieloletniego oddziaływania 

systemów następstwa roślin i nawożenia na plonowanie roślin oraz fizyczne i chemiczne 

właściwości gleby”. Habilitant od 1995 roku pracuje w Katedrze Agronomii (obecna nazwa) 

Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 

1995–2003 zatrudniony był jako asystent, a następnie rozpoczął pracę na stanowisku 

adiunkta, na którym pracuje do dnia dzisiejszego. 

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięciem naukowym w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2017, poz. 1789), będącym podstawą ubiegania się przez dr inż. Tomasza P. Piechotę 

o stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych jest jednotematyczny cykl ośmiu 

oryginalnych prac twórczych, opublikowanych w latach 2010–2018, ujętych pod wspólnym 

tytułem „Wybrane aspekty stosowania uprawy konserwującej ze szczególnym 

uwzględnieniem pasowej uprawy roli”. 

W skład osiągnięcia naukowego wchodzą następujące publikacje: 

1. Małecka I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Swędrzyńska D., Piechota T. 2015: Winter 

wheat yield and soil properties response to long-term non-inversion tillage. J. Agr. Sci. 

Tech. 17: 1571-1584. (IF 0,816, 25 pkt. wg MNiSW); 

2. Piechota T. 2010: Zachwaszczenie kukurydzy w różnych sposobach pasowej uprawy 

roli. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 50(2): 828-831. (6 pkt. wg MNiSW);  

3. Piechota T. 2011: Reakcja kukurydzy na pasową uprawę roli w warunkach 

niedoborów wody. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 559: 153-160. (6 pkt. wg MNiSW); 

4. Piechota T., Kowalski M., Sawinska Z., Majchrzak L. 2014: Ocena przydatności 

pasowej uprawy roli do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych 

w uprawie kukurydzy. Fragm. Agron. 31(1): 74-82. (5 pkt. wg MNiSW); 
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5. Piechota T., Kowalski M., Majchrzak L., Zbytek Z. 2016: Response of carrot (Daucus 

carota L.) to strip tillage and injection of liquid swine manure into plant row. J. Res. 

Appl. Agric. Eng, 61(4): 116-119. (12 pkt. wg MNiSW); 

6. Piechota T., Zbytek Z., Kowalski M. 2016: Effect of strip tillage and mechanical 

weeding on yield of silage maize planted after winter cover crop. J. Res. Appl. Agric. 

Eng, 61(4): 120-123. (12 pkt. wg MNiSW); 

7. Piechota T., Zbytek Z., Kowalski M. 2017: Effect of strip tillage and weeding method 

on weed infestation of silage maize planted after winter cover crop. J. Res. Appl. 

Agric. Eng, 62(4): 90-93. (12 pkt. wg MNiSW); 

8. Piechota T. 2018: Wpływ pasowej uprawy roli i międzyplonu na zachwaszczenie 

i plonowanie grochu siewnego. Nauka Przyr. Technol., 12(3): 273-283. (9 pkt. 

wg MNiSW). 

Prace te ukazały się czasopismach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, 

w tym jedna spośród nich została opublikowana w czasopismach posiadających IF. Spośród 

ośmiu prac stanowiących osiągnięcie naukowe trzy są napisane samodzielnie, a pięć 

pozostałych na charakter zespołowy, w którym udział Habilitanta wynosi od 20 do 70%. 

Wkład Habilitanta w tworzeniu koncepcji i realizacji badań stanowiących przedmiot 

wskazanego osiągnięcia naukowego był zatem istotny. Sumaryczny Impact Factor w roku 

opublikowania prac wchodzących w skład osiągnięcia wynosi 0,816, a suma punktów według 

MNiSW – 87. 

W pracach wchodzących w skład cyklu stanowiącego osiągnięcie naukowe Habilitant 

określił możliwość wprowadzenia wybranych technik konserwującej uprawy roli, 

ze szczególnym uwzględnieniem uprawy pasowej, w warunkach przyrodniczych 

i agrotechnicznych Polski. 

W ramach prowadzonych doświadczeń zrealizował cele szczegółowe, 

a za najważniejsze osiągnięcia należy uznać: 

1. określenie technicznych możliwości stosowania różnych wersji uprawy 

konserwującej, 

2. sprecyzowanie wpływu konserwującej uprawy roli na wschody roślin uprawnych, 

3. zależność plonowania roślin uprawnych w zależności od różnych sposobów 

konserwującej uprawy roli, 

4. określenie skutków wieloletniego stosowania uprawy konserwującej na właściwości 

gleby, 

5. stosowania gnojowicy w warunkach uprawy konserwującej, 

6. określenie zmian w zachwaszczeniu łanu na skutek zmiany technologii uprawy roli 

na konserwującą, 

Habilitant w swoim osiągnięciu naukowym potwierdza pewne ryzyko obniżenia 

plonów wiążące się z brakiem pełnej obsady roślin, które często ulega obniżeniu 

w technikach konserwującej uprawy roli, szczególnie po zastosowaniu siewu bezpośredniego. 

Jednocześnie jednak stwierdza, że umiejętne stosowanie innych sposobów uprawy 

konserwującej pozwala na utrzymanie poziomu plonowania na podobnym a niekiedy nawet 

wyższym poziomie, jak po uprawie tradycyjnej. Wykazał, że pozytywne zmiany w glebie, 

następujące pod wpływem siewu bezpośredniego i płytkiej konserwującej uprawy roli 
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zachodzą powoli i dotyczą głównie jej najpłytszych warstw. Dr Piechota dowiódł 

niewątpliwie, że pasowa uprawa roli daje nowe możliwości stosowania uprawy 

konserwującej, ponieważ pozwala jednocześnie uzyskać efekty, które do tej pory się 

wzajemnie wykluczały. Mianowicie: dobre przygotowanie roli do siewu, głębokie 

spulchnienie roli i wgłębna aplikacja nawozów są uzyskiwane z jednoczesnym znaczną 

ekstensyfikacją uprawy. Dodatkowo odpowiednie agregatowanie narzędzi pozwala osiągnąć 

te efekty podczas jednego zabiegu, nawet w warunkach dużej ilości mulczu na powierzchni 

gleby.  

Reasumując Komisja stwierdza, że przedstawione przez Habilitanta osiągnięcie 

w formie ośmiu jednotematycznych publikacji naukowych ujętych pod wspólnym tytułem 

„Wybrane aspekty stosowania uprawy konserwującej ze szczególnym uwzględnieniem 

pasowej uprawy roli”, spełnia kryteria merytoryczne i formalne, określone w stosownych 

aktach prawnych, wnosząc nowe wartości do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo 

i stanowi podstawę do nadania dr inż. Tomaszowi Piotrowi Piechocie stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. 

Ocena działalności naukowej 

Pozostały dorobek naukowy dr inż. Tomasza Piotra Piechoty mieści się w zakresie 

dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych 

z: 

1. konserwującą uprawą roli, 

2. możliwością wykorzystania różnych materiałów jako źródła materii organicznej, 

nowe techniki i technologie ich waloryzacji oraz stosowania jako nawozów, 

3. długofalowym wpływem różnych systemów następstwa (zmianowanie, 

monokultura), 

4. systemów nawożenia na plonowanie roślin i środowisko glebowe. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na zainteresowania naukowo-badawcze Habilitanta 

niezwykle duży wpływ miał odbyty staż naukowy w University of Florida, pod opieką 

prof. Davida L. Wrighta, wielkiego propagatora i praktyka siewu bezpośredniego 

oraz pasowej uprawy roli. Należy podkreślić, że Kandydat prowadził badania z wieloma 

ośrodkami naukowymi. Na ich podstawie wykazał m.in., że główne kierunki przetwarzania 

i waloryzacji materiałów roślinnych to fermentacja metanowa i kompostowanie, a daleko 

idące przemiany odbywają się z udziałem mikroorganizmów glebowych, oraz że dodatek 

odpowiednich kultur może poprawić przebieg procesu i jakość uzyskanego produktu. Trwałe 

stosowanie siewu bezpośredniego ma pozytywny wpływ na plon roślin, jednak najczęściej 

nie na tyle silny, aby nastąpiło zrównanie poziomu plonowania z uzyskiwanym po uprawie 

płużnej. Wykazał również, że: rośliny uprawiane w monokulturze plonują na niższym 

poziomie niż w zmianowaniu, plonotwórczy wpływ nawożenia organicznego wzrasta 

z upływem lat corocznego stosowania obornika, system następstwa roślin modyfikuje 

pH gleby w mniejszym stopniu, niż nawożenie, a systematyczne wapnowanie nie tylko 

wpływa na odczyn gleby, ale zwiększa również zawartość C organicznego, N ogólnego 

i przyswajalnych form P K. 

Dr inż. Tomasz Piechota posiada duży i wartościowy dorobek naukowy, który (poza 

dorobkiem włączonym do osiągniecia habilitacyjnego) obejmuje 4 artykuły naukowe 
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opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (z sumarycznym IF = 4,674; 

wg Habilitanta 4,623 i liczbą punktów wg MNiSW = 85), 51 artykuły naukowe 

w czasopismach z poza bazy JCR (sumaryczna liczba punktów MNiSW = 294). Wśród tych 

artykułów 3 są pracami indywidualnymi a 52 – współautorskimi (z czego w 7 publikacjach 

habilitant jest autorem wiodącym). Spośród oryginalnych prac twórczych 15 zostało 

wydanych w języku angielskim. Dorobek publikacyjny Habilitanta obejmuje także 

22 streszczenia i postery, 21 referatów konferencyjnych oraz 2 współautorstwa w monografii 

i 3 w rozdziale monografii. Ponadto jest autorem i współautorem 51 artykułów popularno-

naukowych, co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia popularyzacji osiągnięć 

naukowych i wiedzy Habilitanta. Suma punktów MNiSW za całą publikacyjną działalność 

naukową dr. inż. Tomasza Piechoty wynosi 405 bez punktów za osiągnięcie habilitacyjne 

(z uwzględnieniem osiągnięcia naukowego 492). Liczba cytowań oryginalnych prac 

twórczych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection wynosiła 50 a Indeks 

Hirscha – 4. Zaangażowanie Kandydata w powstaniu tych prac wynosi od 10% do 70% 

i polegało na wiodącym udziale w opracowaniu koncepcji, założeń badań i metodyk, 

założeniu i przeprowadzeniu eksperymentów polowych, koordynacji prac laboratoryjnych 

i terenowych. Prowadził On lub nadzorował procesy kompostowania, doświadczenia polowe, 

pobierał i przygotowywał próbki do analiz, wykonywał pomiary i oznaczeń, opracowywał 

wyniki badań, udzielał się podczas przygotowania prac do druku i w procesach 

publikacyjnych. Pod względem ilościowym średni udział habilitanta w pracach naukowych 

stanowiących pozostały dorobek poza osiągnięciem wynosi około 30%. Jest to dobry rezultat 

uwarunkowany charakterem kompleksowych i zespołowych badań. 

Podsumowując ocenę pozostałego dorobku naukowego Habilitanta Komisja uznała, 

że jest on znaczny. Publikacje, których jest samodzielnym autorem lub współautorem dr inż. 

Tomasz P. Piechota są wartościowe, a on sam wniósł istotny wkład w ich powstanie.  

 

Ocena działalności, dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzatorskiej oraz współpracy 

międzynarodowej  

Na podkreślenie zasługuje udział dr Tomasza Piechoty w 12 grantach badawczych, 

w 1 z nich był kierownikiem projektu. Ponadto kierował 29 tematami badań zleconych, 

z których większość dotyczyła badania skuteczności lub fitotoksyczności herbicydów. 

Obecnie Kandydat bierze udział w Programie wieloletnim 2016–2020: „Zwiększenie 

wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów 

zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, gdzie jest wykonawcą w 2 zadaniach. 

Kandydat prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń 

na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii czy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 

o Zwierzętach. Był opiekunem 46 prac magisterskich i promotorem pomocniczym jednej 

rozprawy doktorskiej. Jest kierownikiem przedmiotu Agronomia (dla kierunku Weterynaria) 

i na studiach II stopnia kierunku Rolnictwo: „Przyrodnicze i antropogeniczne aspekty 

plonowania roślin”. W programie ERASMUS4 Moduł AGRO – Biofuels and bioenergy, 

prowadzi kurs AGRO “Biomass production and management”. Realizuje wykłady na 

Międzynarodowych Studiach Doktoranckich IGR PAN: „Tillage systems” i „Field 

experiments”. Habilitant jest też członkiem zespołu egzaminacyjnego Olimpiady Wiedzy 
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i Umiejętności Rolniczych”, od 2016 roku jest przewodniczącym zespołu w bloku „Produkcja 

roślinna”. Dr inż. Piechota był promotorem pracy magisterskiej nagrodzonej w konkursie 

czasopisma Topagrar. 

Habilitant odbył długoterminowy staż naukowy zagraniczny na University of Florida.   

Przeprowadził 56 wykładów szkoleniowych dla rolników, pracowników służb doradczych 

i firm z branży rolniczej. Jest autorem filmu upowszechnieniowego, Udzielał wywiadów 

prasowych oraz uczestniczył w programach radiowych czy telewizyjnych.  

Za osiągnięcia naukowe Habilitant otrzymał kilka nagród JM Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

Dr Tomasz Piechota jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego i European 

Society for Agronomy.  

 

Wniosek końcowy 

Komisja stwierdza, że dr inż. Tomasz Piotr Piechota jest w pełni ukształtowanym 

pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Cechuje Go duża aktywność naukowa, bardzo dobre 

opanowanie warsztatu badawczego, rozpoznawalność w środowisku naukowym 

oraz umiejętność współpracy z badaczami z różnych ośrodków. Habilitant zgromadził 

znaczący dorobek naukowy opublikowany w renomowanych czasopismach. Dorobek ten 

wnosi nowe elementy do dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo i poszerza aktualną 

wiedzę z zakresu wpływu stosowanych czynników Dr inż. Tomasz P. Piechota posiada 

również znaczące  osiągnięcia w działalności dydaktycznej, organizacyjnej, popularyzującej 

naukę oraz we współpracy z otoczeniem gospodarczym. 

Reasumując Komisja stwierdza, że uzyskane przez Habilitanta osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne oraz pozostałe, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 261, są znaczące i oryginalne. Spełniają one 

warunki określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1789 w związku z art.179 ust.1 ustawy z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) i są podstawą 

do uzasadnienia pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr. inż. Tomaszowi Piotrowi 

Piechocie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie 

rolnictwo i ogrodnictwo. 

 

 


