
Dr hab. in2. Slawomir Sm6lczy6ski

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Grunt6w

Olsztyn,21.ll.2019 r.

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr, in2. Artura Glowackiego

pt. Formy fosforu oroz wlaiciwoici mikrobiologiczne gleb

tworzqcych sig z gruntdw pogdrniczych

Promotor: dr hab. ini. Waldemar Spychalski, prof. Upp
Promotor pomocniczy: dr hab. in2. Agnieszka Mocek_pliciniak

Podstawa formalno-prawna opracowania recenzji

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inZ. Artura Glowackiego pt. ,,Formy fosforu oraz
wlasciwosci mikrobiologicz'e gleb tworz4cych sig z grunt6w pogo rniczych', zostara wykonana
w odpowiedzi na pismo (wRB2i7 /4000/19) z dnia 201 9. r 1 .0g r. pani prof. dr hab. Anny
Kryszak, Dziekana Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu pr4rrodniczego w
Poznaniu.

Przew6d zostal wszczgty w obszarze nauk rolniczych, le5nych i weterynaryjnych w
dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie ochrona i ksztaltowanie Srodowiska.

l. Problematyka badawcza

Przedstawiona do recenzji praca mgr. inZ. Artura Growackiego charakteryzuje srg
aktualnosci4 tematyki badawczej, po'iewaZ dotyc zy wainego zagadnienia okresrenia przemian
zwi4zk6w fosforu oraz aktywnosci biologicznej w grebach tworz4cych sig z gruntow
pog6miczych w wyniku stosowania r6znych zabieg6w rekultywacyjnych. powierzchnia

grunt6w zdegradowanych w polsce przekracza60 000 ha, a wedlug danych GUS w ostatnich



latach nie zanotowano znacz4cego postgpu w zakresie ich rekultywacji. Mozna sqdzi(, ze

r6wnie2 w najbliZszym czasic, w zwi4zk' z intensywnym rozwojem przemyslu i rosn4cym

zapotrzebowaniem na surowce mineralne, stan ten nie ulegnie poprawie.

Zmnie.iszanie sig arealu gleb uprawnych i wzrastaj4ce potrzeby 2ywnoSciowe populacji

ludzkiej sprawiaj4, 2e poszukiwanie skutecznych metod rekultywacji grunt6w zdegradowanych

w kierunku rolniczym nabiera szczeg6lnego znaczenia.

Rozpoznanie proces6w zachodz4cych w rekultywowanych gru'tach jest niezbgdne do

ustalenia takich zabieg6w agrotechnicznych, aby w mozliwie najk6tszym czasie tworz4ce srg

gleby osi4gngly stan ZyznoSci oraz potenc.ial produkcyjny zbli1ony do gleb uprawnych. W

gruntach pog6rniczych. obok azotu, czgsto fosforjest gl6wrym czynnikiem limituj4cym wzrost

i rozw6j roSlin.

Z, powy2szych wzglgd6w badania podjgte przez Doktoranta s4 w pelni uzasadnione.

Autor rozprawy sfolmulowal dwa gl6wne cele pracy: okreSlenie wplywu stosowanegc,

nawoZenia mineralnego w dw6ch ptodozmianach na zmiany zawartosci wybranych form fosfbru

oraz oznaczenie aktywnosci enzymatyczne.j i liczebnosci podstawowych m ikroorganizrn6w

glebowych uczestniczqcych w przemianach fosforu w glebach tworz4cych sig z grunt6w

pog6rniczych.

2. Ocena pracy pod wzglgdem formalnym i strukturalnym

Przedstawiona do recenzj i dysert acja zostala przygotowana w formie monografii, zgodnie

z wymogami stawianymi tego typu opracowaniom. Praca, l4cznie ze spisem literatury,

obejmuje 181 stron i zostala podzielona na dziewigd gl6wnych rozdzial6w ( I . wsrEp I cEL
PR-A.CY; 2. PRZEGLAD LITERATURY; 3. MATERIALY I METODY BADAN;4, W\NIKI
BADAN; 5. DYSKUSJA; 6. WNIOSKI; 7. BIBLIOGRAFIA; 8. SPIS TABEL I
RYSUNKOW; 9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU BADAN) oraz

streszczenie w jgzyku polskim i angielskim. kt6re nie zostalo uwzglgdnione w spisie tredci.

w obrgbie gl6wnych rozdzial6w pracy Doktorant wyr6mil liczne podrozdzialy nizszych

rzgd6w, kt6re dobrze porzqdkui 4 zebrany material. Uklad pracy jest przejrzysty i logiczny, c'
Swiadczy o przemyslanej koncepcji Autora. Mam uwagg odnosnie nazewnict wa podrozdzial6w

4.2-2.1. do 4.2.2.4., kt6re nalezalo nazwai odpowi ednio 4.2.2.1. Aktywnos6 dehydrogenaz,

4.2.2.2. Aktywnosi ureazy, 4.2.2.3. Aktywnosi fbstatazry zasadowej, 4.2.2.4. Aktywnorii
proteaz. Ponadto, w spisie tresci podrozdzi aly 4.2.,4.2.1 na stronie 5 zostaly powt6rzone na

stronie 6.



W tokScie pr-acy rozdzialon BIBLIOGRAPIA, SplS ,fABllL 
I

DOKLiMENTACI.IA I.Ol'OCiRAFICZNA OtstEKt-tJ BADAN nie

RYSUNKOW oraz

przyporzqdkowano
numerow (str. I48. 162, lj}).

Najbardziej obszernym rozdzjaren't dysertac.ji sq wINIKI BADAN. licz4ce g2 strony
maszynopisr"r. opracowanie zawiera peln4 dokumentac.ig uzyskanych wynik6w badai wraz z
iclr orr6wic'iem i interpretac.ia. wjego sklad wchodzi 7r opracowaf tabelarycznych i 59

rysunk6w. Tabclc i lysunki sq cz1'telne i star.annie wykonane.

Na szczeg6lne podkreslenie zasrugule zarnieszczenic dokun.rentacji fbtograficzne.i, kt6ra
przcclstawia stan uprau'ianych .oilin n' r62nych fazach roziaoju, w poszczeg.lnych latach
badari. Niernnie.l .iednak w tekscic pracy brakulc odworania do fbtogralii. Szkoda r6wniez. ze
nie zamieszczono spisu zamieszczonyoh zdjgi.

Bibfiograiia jest obszerna i obejrnuje 253 pozyqe. W wigkszoSci s4 to pozlc1e
obc.jgzyczne. opublikorvanc po roku 2000. Ist'iej4 pewne rozbie,n.sci n.rigdzy pozyclamr
cytowanymi w tckScic a zar.nieszczonyni w spisie literatury, np.

o str. 20jest.Iensen 1998. powinno byi Jcnsen i in. 199g.

r s1r.41 jest PTG 2008, w spisic I)-I'G 2009,

r str' 127.iest Spychalski iin. 2004a. w spisie Spyohalski w., Mocek A.. Gireu,.ska

M. 2014a (pozyoja 215),

. str. l4l jcst Bieliriska i Mocek 2009, w spisie Bieliriska D.J., Mocek-pl6ciniak A.
2009 (pozyc ja 1 8),

o str. I l2 jest Koper 2006. w spisie Koper J., Siwik_Ziomek A. 2006 (pozycja I I l).
w spisie lite.atury brakuie c1,tovr.anc.j na str. 25 ustawy o ochronnie gr.ru.rtciw rolnych i

lerinych oraz P.lska No'ma lpN-(i-07800:20021 (str..26). wlias'icnia \r-ymaga r6wniez
pozycja 165 w spisie liter.arury PKNNi.t. 1989. pN_89-2041 I l/02.

Pod wzglgdem formar.ym, poza drobnymi uwagami gl6wnie o charakterzc

porz4dkowym. dy sertac i a nie budzi zastr zc2.eh.

3. Ocena pracy pod rvzglgdem metodycznym

Do realizac.ii zalolonych cel6w Doktorant wykonal badania torenowe. obszerne badama

laboratoryine oraz prace kameralne i obliczcnia statystyczne. w ramach prac terenor,"ych, do

badai r+lasciwo6ci fizycznych i chenricz'ych. Autor pobral l g0 srednich pr6bek glcbowl.ch z
polctck rvieloletniego dos*'iadczenia polowego. rv J<ttiryrn zastoso\\,ano dwa pkrdozrniany:

|zepakowo-zboZowy i paszowo-zbozowy oraz trzv poziolr.y trawo2enia. Dodatl<owo w latach 201 5

20 | 7 poblnt prtibki do lradan rn ikrobiologiczn,v-ch i biochcmicznycn.



w pr6bkach glebowych oznaczono sklad g'anulome tryczny, pH. calkowit4 zawartoii
wggla i azotu, zawartoii wggla organicznego, zawartoSi wgglanu wapnia, losforu og6lnego
oraz przyswajalnych for'.r potasu i fosroru. Zastosowana metoda eksfakcji sekwencyjne.i
umo2liwiia wydzielenie pigciu frakc.ji fosforu. Badania mikrobiologiczne i biochemiczne
polegaly na oznaczeniu liczebnosci bakterii heterotroficznych, bakterii z rodzaju Azotoltacter
'tp" grzyb6w pleSniowycli, promieniowc6w oraz oznaczeniu aktywnoSci dehydroge naz, Dreazy.
foslatazy zasadowe.j i proteaz.

NaleZy podkreSlii, 2e szeroki

Doktoranta wymagal duZego naklaclu

analizy tego rodzaju s4 czasochlonne.

Uzyskane wyniki badan zostaly starannie opracowane statystycznle pr.zy wykorzystaniu
jednoczynnikow ej anarizy wariancji, analizy skradowych gl6wnych (pcA) oraz analizy
zmiennych kanonicznych.

w mo-iqi ocenie. metody badawcze zastosowane przez Doktoranta zostaly dobrane
wlasciwie w odniesieniu do ceru i zakresu badari. w rozdziare MATERIAL I METODY
BADAN Autor wyr62nil pigi podrozdzial6w, kt<irc starannie opracowal. charakterysryr<a
obiektu zawiera przejrzysty schemat doiwiadczenia. Metody badari oraz zastosowane
procedury statystyczne zostaly przeclstawionc w spos6b szczeg6lowy i wyczerpujqcy. .Iedyna
uwaga dotl"czy okresrenia faz rozwojowych r.o6lin ,.w.g BBCH". Moim zda'iem, narezatobl,
wyjadnii czytelnikowi' 2e chodzi o migdzynarodow4 skalg identyfikacji I'az rozwojow.ych
roilin lub powolai sig na odpowiedni4 publikac.jg.

4, Ocena merytoryczna pracy

Tytul rozprawy doktorskie.i zostal sfbrmulowany poprawnie. odpowiada zakresowi
wykonanych przez Autora badarl i odzwierciedla tredci zawarte w pracy.

"feoretyczne podstawy uzasadnienia celu pracy Doktorant przcdstawil w rozdzrale
przegl4d literatury' w kt6rym om6w znaczenie fosforu i ;ego prze'.riany w glebie. rnetody
ozstaczania r62nych form fos1b.u, scharakteryzowar rolg enzymow w glebie i wskazar na
potrzeby rekultywacji gr.unt6w pog6rniczych mikrobiologicznych.

Na wyr<i,nienie zasruguje du,a riczba uzyskanych wynik6w, kt6re zostaiy dokladnie
przeanalizowane statystycznie i starannie opracowane graliczne, co wskazuje na du2y wkrad
pracy Doktoranta. Na podstawie przeprowadzonych badari Autor wykazal, Ze gleby pod
plodozrniancm paszowo-zbozowym charakteryzowaly sig istotnie wigksz4 zawar105ci4 wggra

zakres badari laboratoryjnyoh wykonanych przez

pracy, zaangalowania i systenratycznoSci, poniewaZ



olgan'cznego iazotu og6lncgo w por6wnaniu do greb pod ptodoznrianern rzepakowo-zbo20r.r,ym.
Stwicrdzil. ze znriany zawartosci fostbru o96rncgo oraz .iego I'rakcii byly uzareznione od
zastoso\ranych crarvek nawozenia mincrarnego oraz uprawianych roirin. Nawo2enic minerarnc
spowodorvalo p',vl'ost \ /szvstkicrr bacranych ftrrrn fbsfbr.u rv rcku rtyr,vtxvanych gruntach
pog6r'niczych. Najwigksz4 zawartosi lbsfo'u og6rnego omz anarizowanych riakcji rvykaz,r,rvall,
glelry nawo,one dawk4 2NPK. w prodoz'rianie rzepar<ou,o-zbozowyrn. Spo(rod badanych forrn
lbsforu najrvigksz4 jego pLrlq slanowila fi.akcia fbslirr.u zwiqzanego z wapnienr.

Ponadto. do rva2nych stwierdzeri rv occniane.j ro.pra'ie zaricz,am wykazanie. ze wytr+cone
w pxrcesic sorpc.ii chernicznej fbsfbranl' wapnia mogE u,chodzii rv znacznej iloSci w pulg
przyswajal'ych dla roSlin lbsfbran6w oraz udowodnienie, ze plorJoznrian paszowo-zbozowy
wyr'vieral korzystniejszy wplyu' na aktywno(6 nr ir<robiologiczn4. niz prodoz'rian rzepakowo-
zbo2owy.

l.lzyskane rvyniki badzui Dokto'ant skonfionbwal z u,lasciwic dobranymi danyn.ri z
literalury swiator'vej wykorzystana litcratura obejnLrjc gltiwnie na.inowsze prace.

opublikowane w ostatnich lataoh oraz pozycje star.sze, ktrire byt;, niezbgclne clo nt6wienia
przedstawioul ch u, rozprawie zagadnieti.

Na podstarvie przeprowadzonych badari Ar-rtor slbrmulor.l,al l6 wniosk6w, ktore
slanowi4 podsumor.vanie uzyskanych wynikti*,.

Z obou'iqzku 
'ecenzenta 

przedsLarviam uwagi dostrzezone podczas rektury pracy:

o We wstgpie brakuje kluczowego stwierdzenia, ze praca dotyczy gleb tworz4cych

srg z gruntow pog6rniczych, o czym czytelnik dowiaduje sig z celu pracy.

. Wydajc mi sig. 2e w przegl4dzie literatury moZna pominqi szczeg6lowc

inlbrmac_ie dotycz4ce wykorzysta'ia fosforu do cel6w wojskowy ch, zwlaszcza

szr:zeg6l'ie drastyczne dotyczqce liczby ofiar w dzialaniach wojennych. praca

dotl czy przemian zwi4zl<6w lirslirru rv glcbie.

e w mctoclyce nie wyjasniono, wjaki spos6b obliczone zostaly wartosci srednie
ptl

. Niepopraw-ne .lest stosowanie okr.cslenia ,,warto$ci odczynu,, (str. 45),.iak
r6wrie2 ..n'artoici odczy'ru wvrazone w jcdnostkach pt-r" (str. 43 i 44) onz
okreilenie ..wgglantirv wapnia', (str. 45 i 46). poniewaZ wgglan wapnia jest

zwiazkicrn chcmicznl rn.

o w podrozdziale 4.r.4 w odniesieniu do zawartosci wggra organicznego Autor
u2y*'a niezbyt tbrtunnego pojgcia parametr.

L



. Nalezy przyj4i jednorodny zapis podawanych u.,afto:ici liczbowych, z

zachowaniem.jednakowej liczby znak6w w tabelach, np. w tabeli nr 12 (str. 49),

nr 38 i 39 (str. 83).

o Charakteryzuj4c aktywno66 mikrobiologiczn4 grunt6w pog6rniczych, w

wigkszym slopniu naleZaloby nawi4zai do warunk6w atmostbrycznych

scharakteryzowanych w rozdziale 3.3.

o Przcdstawione w rozdziale DYSKUS.IA wyniki badari, dotycz4ce fiakcj i fbsfbru

oznaczonych metod4 ekstrakcji sekwency.jnej w stosunku do zawaftojci fbrm

przyswajalnych (str. 132 - 138), powinny zostai zamieszc zone w rozdz,iale

WYNIKI BADAN.

. We wniosku I okreilenie ,,w wigkszoSci przypadk6w" jcst zbgclne. NaleZy

podai dokladn4 zawartoii wgglanu wapnia.

. W mojej ocenie, naleZy polEczyc wnioski: 2 i 3 oraz 11 r 12.

. Wniosek 8 jest zbyt dlugi i malo zrozunialy dla czyteh-rika.

. We wniosku 13 Autor stwierdza, ze,, aktywnosi enzymatyczna oraz og6lna

licz-ebnoSi analizowanych drobnoustroj6w byla mniejsza w por6wnaniu z

glebami bgd4cymi w uprawie rolniczej od setek lat,. Cz.y takie gleby byly

przedmiotem badaii Autora?

Reasumui4c stwierdzam, ze wymienione uwagi maj4 gl6wnie charakter uzupelnieri lub

po.z4dkowy. Niekt6r'e z nich sq dyskusyjne inie nraj4 wplywu na wartosi lnerytoryczn4

ocenianej pracy, jak r6wnic2 nie umniejszaj4 mojej pozytywnej oceny dysertaoji. Mog4 by6

natomrast pomocne podczas przygotowywania pracy do druku.

5. Wniosek koricowy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr. inZ. Artura Glowackiego pt. ,,Formy

lbsfbru oraz wlasciwosci mikrobiologiczne gleb two'zqcych sig z grunt6w pog6miczych,,

zostala wykonana w oparciu o starannie opracowanq metodykg badari i jest dobrze

udokumentowana. obszerny zakres badari terenowych, laboratoryinych i kameralnych oraz

wnikliwe opraoowanie statystyczne r"'ynik6w bada6 wskazu.je na clobre przygotowanie

Doktomnta do prowadzenia prac naukowych. Recenzowana praca stanowi oryginalne

rozwi4zanie problcmu naukowego oraz wnosi nowe elementy po7-nawc7,e i utylitame u,

zakresie przemian zwi4zkriw fbsloru w glebach tworz4cych sig z grunt6w pog6rniczych.



zasluguje wigc na wysoce pozytywn4 oceng. Zakres i tre$6 dysertacji kwalifikuj4 j4 do
dyscypliny ochrona i ksztaltowanie srodowiska w dziedzinie nauk rolniczych.

stwierdzam, ze recervnwana rozprawa spelnia wymogi stawiane pracom doktorskim
zawarte w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017 poz. 17gg) i w zwi4zku z tym wnioskujg
o dopuszczenie Pana mgr. inz. Artura Glowackiego do dalszych etap6w przewodu
doktorskiego.


