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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr inZ. Agnieszki Andrzejewskiej pt. ,,Ocena

efektywnoSci remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie

z nieczy szczonej metalami cigZkimi".

1. Wprowadzenie

Niniejsza ocena rozprawy doktorskiej zostata przygotowana w odpowiedzi na pismo

(WRB-265/4000/18) Pani Prof. dr hab. Anny Kryszak, Dziekana Wydzialu Rolnictwa i

BioinZynierii Uniwersy.tetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16.11.2018 roku wraz z

infbrmacjq, 2e zgodnie z uchwal4 Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 30.09.2018 roku powolano mnie na recenzenta rozprawy

doktorskiej Pani mgr in2. Agnieszki Andrzejewskiej pt. ,,Ocena elektywnoSci remediacyjnej

mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie zanieczyszczonej metalami cigzkimi". PrzedloZona do

recenzji rozprawa doktorska zostala wykonana w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii

Srodowiska Uniwersy.tetu Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem Prof. dr hab. Jeana

DiaIty oraz promotora pomocniczego dr Leszek Drobek.

2. Ocena problematyki badawczej

Intensywny rozw6i przemyslu chemicznego, wielowiekowa eksploatacja i

przetwarzanie hutniczego rud metali powoduje niekontrolowan4 akumulacjq metali cig2kich

w glebach uZytkowanych rolniczo. Procesy te s4 niekorzystne, poniewaZ gleba stanowi

pierwsze ogniwo w lalicuchu troficznym ,,gleba.troSlina,'-zwietzg,-czlowiek". Migracja

pierwiastk6w z gleby do kolejnego ogniwa laficucha troficznego jest ograniczona przez

bariery biologiczne, dzigki czemu zachodzi jego wybi6rcza bioakumulacja. Dzialanie barier

biologicznych nie zawsze jest skuteczne, st4d istnieje mo2liwo56 nadmiemej akumulacji

pierwiastk6w w roslinach, czy teZ w wy2szych ogniwach laricucha troficznego. W lileraturze

naukowej o zasiggu migdzynarodowym spotyka sig badania z zakrest zapobiegania tym

negatywnym procesom. Zagadnienia te obejmuj4 monitoring gleb zanieczyszczonych



chemicznie, oceng tego zanieczyszczenia wedlug obowiTuj4cych standard6w

Srodowiskowych, dob6r metody rekultywacji, b4dZ remediacji gtuntu zanieczyszczoreqo oraz

profilaktykg polegaj4cq na niedopuszczeniu do ponownego zanieczyszczenia. W przypadku

wystgpowania zartieczyszczeh chemicznych na du2ych powierzchniach istotnym elementem

jest odpowiedni dob6r stosowana metod i technik remediacji grunt6w. Zaleca sig stosowanie

metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, kt6re maj4 na celu zmiang wlaSciwoSci

fizykochemicznych grunt6w. Zmiany niekt6rych wlaSciwodci grunt6w poprzemyslowych,

gleb uZy'tkowanych rolniczo moZna osi4gnqi poprzez proste zabiegi agrotechniczne w tym

wapnowanie (regulacj g odczynu), nawoZenie zwiqzkami fosforu, wprowadzenie materii

organicznej, czy teL malerial6w sorbuj 4cy ch zanieczyszczenia chemiczne' W aspekcie

zr6wnowaZonego rozwoju przemyslu, przetw6rstwa rud metali problematyka dotycz4ca

ochrony Srodowiska w zakresie rekultywacji, remediacji jest elementem nierozl4cznym tej

galgzi gospodarki. Poznanie metod i technik remediacji grunt6w zanieczyszczonych

chemicznie jest istotne z punktu widzenia mo2liwoSci zagospodarowania tych obszar6w.

Rozprawa doktorska mgr inZ. Agnieszki Andrzejewskiej pt. ,,Ocena efektywno3ci

remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na glebie zanieczyszczonej metalami cigzkimi"

podejmuje zagadnienia z zakesu remediacji drodowiska gruntowego. Problematyka ocenianej

rozprawy naukowej jest aktualna i interesujqca ze wzglgdu na moZliwoici wdro2enia

osi4gnigtych wynik6w pracy naukowej do praktyki remediacyjnej. Tematyka rozprawy

doktorskiej obejmowala zagadnienia dotycz4ce opracowania skladu sorbent6w pod wzglgdem

najwigkszej skuteczno$ci remediacyjnej, nastgpnie doboru roSlin fitoremediacyjnych i

okre6lenie ouply*,, dodatku zwi4zk6w fosloru do gleby wzbogaconej sorbentami.

Zrealizowana praca badawcza i sporz4dzona dysertacja naukowa moZe byi podstawE do

opracowania zalecef remediacyjnych na gruntach silnie zanieczyszczonych metalami

cigZkimi oraz moze by(, wl4czona do katalogu polecanych metod remediacyjnych,

prowadzone przez wyspecjalizowane firmy zajmuj4ce sig tymi technikami.

W ocenianej rozprawie doktorskiej w spos6b klarowny i profesjonalny

zaprezentowano wyniki badan oraz bardzo interesuj4c4 dyskusjg naukow4. W oparciu o

uzyskane rezultaty pracy badawczej bardzo wysoko naleZy ocenii trafnod6 podjgtej

problematyki badawczej oraz wyniki badari przedstawione do oceny niniejszej rozprawy

doktorskiej.

3. Formalna analiza rozprawy



Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska zostala przygotowana w oparciu o

uzyskane oryginalne wyniki badari wlasnych. Oceniana rozprawa doktorska obejmowala

badania nad skladem chemicznym sorbent6w mineralnych (zeolit, bentonit), opracowantem

mieszanin w/w sorbent6w pod k4tem efektywnoSci remediacyjnej, zmian wlaSciwo6ci

tizycznych, chemicznych i fizykochemicznych gleby, do kt6rej aplikowano sorbenty, oceny

reakcj i ro5lin na wprowadzone dodatki do gleby oraz dob6r gatunku ro5liny pod wzglgdem

remediacyjnym. WyZej wymienione badania prowadzone byly w warunkach laboratoryjnych,

inkubacyjnych i doSwiadczenia wazonowego. Eksperymenty te zostaly przeprowadzone w

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii

Srodowiska.

Rozprawa doktorska zoslala zaprcz.entowana w formie dysertacji, jest podzielona na 6

gl6wnych ozgSci wyodrgbnionych zgodnie z klasycznym schematem redagowania prac

naukowych. Wyr62niono nastgpuj4ce gl6wne rozdzialy: l. Przegl4d literatury; 2. Hipoteza

badawcza i cele pracy; 3. Material i metody badawcze; 4. Wyniki; 5. Dyskusja; 6.

Stwierdzenia i wnioski. Rozprawa doktorska obejmuje ponadto profesjonalnie sporz4dzony

wykaz pi5miennictwa, oznaczony, jako rozdzial 7 - Literatura. W przedstawionej do oceny

dyse(acji zamieszczono streszczenie wjgzyku polskim i angielskim co jest zgodne z arl. 187

pkt 4 Ustawy z dnia2llipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie v.1yzszym i nauce (Dz. U 2018 r.,

Poz. 1668, DOI: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id-WDU20l80001668).

Oceniana rozprawa doktorska zawiera bogaty material dokumentacyjny, w tym liczne

tabele, zawieraj4ce przede wszystkim szczeg6lowe wyniki dotycz4ce skladu chemicznego

sorbent6w, wlaSciwoSci fizykochemicznych gleby, zawartoici Zn w roSlinach, liczne

wska2niki opisuj4ce el'ektywnoSi remediacyjnq po odpowiednich zabiegach

agrotechnicznyoh. W rozprawie doktorskiej zamieszczono ,,Zal4czniki", kt6re prezentuj4

modele regresyjne dla ocenianych parametr6w w kontekScie remediacji grunt6w.

W rozprawie doktorskiej zamieszczono duz4 ilo56 rycin prezentuj4cych sklad

chemiczny dodatk6w aplikowanych do gleby, sklad chemiczny roSlin oraz zaleznoici

wystQpuj4cc pomigdzy badanymi czynnikami doSwiadczalnymi. Bibliogralia rozprawy

doktorskiej stanowi 150 pozycji literaturowych i kilka akt6w prawnych, kt6re pod wzglgdem

formalnym, merltorycznym s4 cytowane w spos6b wla3ciwy. Po4tywnie oceniam r6wnie2

to, ze w przegl4dzie literatury i dyskusji wynik6w wykorzystano wiele pozycji pi3miennictwa

naukowego opublikowanych po 2010 roku.

Uklad rozprawy doktorskiej Pani mgr inZ. Agnieszki Andrzejewskiej nie budzi

zastrzezefi, dotyczy zagadnieri merflorycznych, niezbgdnych dla przeprowadzenia wywodu



zgodnego z koncepcjq Autorki, poszczeg6lne rozdzialy ipodrozdzialy rozprary s4 ze sob4

logicznie powiqzane i stanowi4 nierozerwaln4 calo36, co ulatwia jej iledzenie (studiowanie) i

merytoryczn4 oceng wynik6w badari. Generalnie rozprawa doktorska jest napisana jqzykiem

stylistycznie poprawnym, w spos6b pozwalajqcy na dokladne Sledzenie przeprowadzonych

badari oraz analizg uzyskanych wynik6w bada6.

4. Merytoryczna analiza pracy

Rozprawa doktorska zostala przygotowana w oparciu o dane literaturowe, oryginalne

wyniki badan uzyskane z utaliz fizykochemicznych otaz jednorocznego doSwiadczenia

wazonowego, kt6re byly niezbgdne do weryfikacji hipotez badawczych i cel6w pracy.

W wyniku emisji zanieczys zczeh chemicznych w tym metali cigZkich pochodz4cych z

przemyslu hutniczego do Srodowiska glebowego dostaj4 sig metaie cigZkie, kt6re stanowi4

zagroaenie dla flory, jego skladu botanicznego i chemicznego oraz dla mikroorganizm6w

glebowych, mezo- i mikrofauny a takZe dla czlowieka. W przypadku silnego

zanieczyszczenia gleby metalami cig2kimi, a nawet jej skazenia istnieje pilna potrzeba

podjgcia badan, a nastgpnie dzialari remediacyjnych tego komponentu Srodowiska, wynika to

zapewne z zasady zr6u.nowaZonego rozwoju a tak2e obowi4zuj4cego prawa z zakresu

ochrony Srodowiska. Granty zanieczyszczone chemicznie, metalami cigzkimi naleZy poddai

procesom remediacyjnym, ewentualnie poddai ich biologicznemu zagospodarowaniu aby

zapobiec rozprzestrzenianiu sig tych zanie czyszczei poprzez pylenie czy teL erozjg. W ocenie

kicrunku zagospodarowania grunt6w zarieczyszczonych chemiczne naleZy wziq6 pod uwagg

biodostgpnodi tych zanieczyszczei, a takle mo2liwo56 ich immobilizacji, chelatyzacji.

chemicznego str4cania, wolatalizacji, fitostabilizacj i, bioremediacji czy te2 litoekstrakcji

naturalnej lub indukowanej.

W ocenianej rozprawie doktorskiej dokonano oceny efektywnoSci remediacyjnej

sorbent6w zaaplikowanych wyl4cznie oraz w postaci mieszanin sporz4dzonych r62nych

proporcjach wagowych, a tak2e dokonano oceny biodostgpnoSci Zn dla roSlin remediacyjnych

uprawianych na glebie z dodatkiem tych sorbent6w i ze zwi4zkami fosforu. W kolejno3ci

chronologicznej, w celu weryfikacji hipotez badawczych, dokonano oceny skladu

fizykochemicznego gleby i sorbent6w (zeolitu i bentonitu), sporz4dzono odpowiednie

mieszaniny wy2ej wymienionych sorbent6w, przeprowadzono doSwiadczenie inkubacyjne

oceniaj4ce biodostgpno56 Zn w glebie zanieczyszczonej chemicznie, a nastgpnie

przeprowadzono doSwiadczenie wegetacyjne (wazonowe) z roSlinami remediacyjnymi tj.

kostrzew4 trzcinow4 i zycic4 trwal4 w celu wyboru gatunku do efektywnego prooesu



remediacyjnego gleby zanieczyszczonej chemicznie. Cennym elementem rozprawy

doktorskiej bylo analizy wlaSciwo6ci fizycznych i chemicznych gleby, sorbent6w, obliczenie i

zaprezentowanie wsp6lczynnik6w i wska2nik6w fitoremediacji oraz zaprezentowanie

dynamiki, aktywnoSci i potencjalnej ruchliwo6ci cynku w glebie. Szczeg6lowa analiza

fizykochemiczna sorbent6w, gleby, wskaZnik6w fitoremediacji pozwala ocenii rozprawg

doktorsk4 jako wartoiciow4 dysertacjg naukowq.

Po dokladnym przestudiowaniu rozprawy doktorskiej, pomimo wielu jej zalet,

nasuwaj4 sig uwagi krytyczne, czgsto natury dyskusyjnej, kt6re bgdzie moZna uwzglgdnii

podczas przygotowania rozprawy do druku w czasopismach naukowych o zasiggu

migdzynarodowym. Ponizej przedstawiam uwagi krytyczne do dyskusji naukowej podczas

publicznej obrony rozprawy doktorskiej :

Rozdzial l. Przegl4d literatury

. W rozdziale ,,Przeglqd literatury", podrozdziale 1.4. ,,Kryteria oceny zanieczyszczenia

gleb metalami cig2kimi" brakuje informacji na temat etap6w identyfikacji teren6w

zanieczyszczonych, kt6ra jest zawarta w rozporz4dzeniu Ministra Srodowiska z 2016

roku (Dz.U Poz. 1395) to jest: ,,Etap I - ustalenie dzialalnoSci mog4cej byd przyczynq

zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszlo5ci; Etap II - ustalenie listy

substancji powoduj4cych ryzyko, kt6rych wyst4pienie w glebie lub w ziemi jest

spodziewane; Etap lll - zebranie onz analizg dostgpnych i aktualnych 2r6del informacji

oraz badarl istotnych dla oceny zagro2enia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi

substancjami powodujqcymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim; Etap IV - zebranie

informacji koniecznych do wykonania badari wstgpnych oraz wykonanie badan

wstgpnych; Etap V - przeprowadzenie badari szczeg6lowych, kt6re mogq zosta6

wykorzystane do opracowania projektu planu remediacji". Powy2sze informacje

pozwolilyby na analizg terenu pod wzglgdem zanieczyszczenia, z kt6rego pobrano glebg

do do6wiadczeri (str. 23).

Rozdzial: Material i metody badawcze

Proszg podad z jakiej glgbokodci pobrano glebq do doiwiadczenia laboratoryjnego i

wazonowego. Informacja ta jest niezbgdna do prawidlowej oceny wierzchniej warstwy

gleb zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie oceny powierzchni

ziemi (Dz. U. Poz. 1395 22016 r.). Do oceny wierzchniej warstwy gleb pr6bk9 materialu

glebowego pobiera sig z glgbokoSci 25 cm. (str. 33);

W tabeli 3.1 w charakterystyce lizykochemicznej gleby brakuje informacji o

przyswajalnych formach P i K oznaczone metod4 Egnera-Riehma. Informacja ta jest



niezbgdna do prognozowania dawki fosforu pod rodliny, pod kqtem wymagan

pokarmowych, zapotrzebowania na ten pierwiastek przez ro6liny uprawne lub dzialari

remediacyjnych (str. 34);

W rozdziale material i metody badawcze do oceny efektywno3ci remediacyjnej

sorbent6w powinno sig wzi46 pod uwagg tak2e calkowite zawarto6ci Cd i Pb, ze wzglgdu

na przekroczenie dopuszczalnych ich iloSci wierzchniej warstwie gleby, wynosz4ce

odpowiednio: 20 i 770 mg/kg s.m. Celem prac remediacyjnych jest ,,oczyszczenie" lub

fitostabilizacja gleb z wigkszo5ci metali wsp6lwystgpuj4cych w wierzchniej warstwie

grunt6w, nie mo2emy rozpatrywai pierwiastk6w w spos6b wybi6rczy, tym bardziej,2e

kadm jest 6ci6le skorelowany z cynkiem, kt6ry byl analizowany w badaniach (str. 35);

W doiwiadczeniu inkubacyjnym oriv wazonowym powinno sig podad zawarto$I Zn, Cd i

Pb w nawozach fosforowych wprowadzonych do podlo2y, informacja ta jest niezbgdna

do bilansu metali cigzkich, ocenianych pod k4tem ilo6ci wyekstrahowanych pierwiastk6w

przez roSliny (str. 38);

Na jakiej podstawie zaaplikowano fosfor do gleby (?), czy ze wzglgdu na

zapotrzebowanie ro6liny w ten pierwiastek czy tez ze wzglgdu na 'immobilizacjg' metali

cig2kich w analizowanej glebie, naleZy uzasadnii wyb6r dawki fosforu w metodyce (str.

38);

. Poddajg pod rozwagg przy publikowaniu do czasopism naukowych o wysokim

wsp6lczynniku IF, zaprezentowanie doSwiadczenia wazonowego jako eksperymentu

przynajmniej dwuczynnikowego na przyklad I czynnik - dawka sorbentu, II czynnik -

gatunek ro6liny. Interpretacja wynik6w do6wiadczenia dwuczynnikowego moze

przynieS6 kolejne ciekawe informacje, wazne z punktu oceny efektywno6ci

remediacyjnej sorbent6w i gatunk6w ro5lin (str. 39);

. Czy w analityce chemicznej, przy oznaczariu calkowitej zawartoSci Zn w materiale

glebowym i roSlinnym stosowano certyfikowane materialy referencyjne (CMR)?

Informacja ta jest niezbgdna, czgsto wymagana przy publikowaniu wynik6w badafi w

czasopismach o zasiggu migdzynarodowym (str. 43);

Rozdzial: Wyniki badan

. W rozdziale ,,Akumulacja cynku w kostrzewie i 2ycicy" sugerujg podanie ,,pobranie" Zn

przez testowane gatunki oraz wyja5nienie jak wyliczono ten parametr, jako iloczyn plonu

biomasy rodlin i zawartoSci tego metalu w ro3linie (str. 73, I16, 160);



W tabeli 4.1 .9 i 4.2.9 powinno byi podana informacja czy to jest calkowita zawartoSt, czy

te2 zawartoSi wyekstrahowana w wodzie, kwasie octowym (str. 79, 121); brak tej

infbrmacji utrudnia studiowanie literatury przedmiotu badari

. Czy wska2nik bioakumulacji powinien wzrastai pod wplywem sorbent6w, kt6re

ograniczaly zawartoSd biodostgpnej frakcji (woda, kwas octowy) tego metalu w glebie ?

(str. 86);

. Jak interpretowai rolg sorbentu, jego wplywu na wskaZnik transferu (TC) w kontek6cie

fitoekstrakcji, skoro aplikacja sorbent6w miala na celu fitostabilizacjg metali cigZkich w

podlo2ach ? Zawarto36 Zn wyekstrahowana w wodzie i kwasie octowym malala pod

wplywem dodatku sorbent6w (str. ll0, ll1); Odwrotnq zale2no36 uzyskano w rozdziale

4.3.3. (str. 153,172);

. Sugerujg przy przygotowaniu rozprawy do druku w czasopismach naukowych, o ile ttt

moZliwe, podanie zawarloSci P w biomasie Zycicy, poniewaZ pierwiastek ten blokuje

translokacjg metali cigZkich z gleby do roSlin i przemie szczanie sig pierwiastk6w w

roSlinach (str. 146):

Rozdzial: Dyskusja

. W dyskusji zabraklo zaprezentowania bilansu Zn, a bez tego parametru nie w pelni

ocenimy skutecznoSi efektywnoSci fitoremediacyjnej.

. Czy wprowadzenie 60 ton sorbentu do gleby lekkiej zmieni wla5ciwoSci

fizykochemiczne gleby? Ustosunkowanie sig do tej kwestii zwigkszy warto5i naukowa

lego roz.dzialu, kt6ry uwazam, ze jest napisany na bardzo wysokim poziomie (str. I 83)

. Czy biomasg ro6lin uprawian4 na glebach zanieczyszczonych metalami cigzkimi, w

badanym przypadku Zn, Cd i Pb moZna polecid na cele paszowe, skoro nie oceniono

biomasy pod wzglgdem zawartoSci Cd i Pb, a pierwiastki te wystgpowaly w duZych

iloSoiach w glebie (str. 35 i 192,218);

Rozdzial: Stwierdzenia i wnioski

. Slbrmulowane wnioski w pelni odzwierciedlai4 tre56 rozprawy i analizowane

zagadnienia naukowe.

. Nale2aloby podai optymalne dawki sorbentu pod roSling remediacyjnq - wniosek nr 3.

. Cty wprowadzenie losforu do gleby w ilo3ci l0 g/kg s.m. gleby odpowiadaj4cej 30

Mg/ha nie wywola skutk6w eutrofizacyjnych, zwlaszcza na glebie lekkiej,

przepuszczalnel - wniosek nr 6?

. We wniosku nr 11 nale|y zrezygnowai z informacji, stwierdzenia o u2ltkowaniu

pastwiskowym ze wzglgdu na silne zanieczyszczenia gleby metalami cigzkimi.



5. Pozostale uwagi o charakterze redakcyinym i innym, nieobnDaj4cym wartosci

naukowej rozprawy

Do pozostalych uwag, natury dyskusyjnej lub dotyczqcych nielicznych niezrgczno6ci

jgzykowych, nieobnizaj4cych wartoS6 naukowq rozprawy doktorskiej, zaliczam:

. Rozdzial 2. Hipoleza badawcza i cele rozprawy - ZaloAenie doSwiadczenia

laboratoryjnego i ocena skuteczno6ci mineral6w glinokrzemianowych nie jest

,,postgpowaniem rewitalizacyjnym" w dwietle Ustawy o rewitalizacji (Dz. U. Poz. 1777 z

2015 r.), w mojej ocenie badania te stanowiq zakres badaf remediacyjnych (str. 32);

. W tabeli 3.3 brakuje wyjaSnienia, opisu symboliki parametr6w oznaczanych w

materialach glinokrzemianowych (str. 37); podobne uwagi dotycz4 tabeli 4.1.1. (str. 48);

ryciny 4.1.10. (str.58); trudno sig analiznjg tekst dotycz4cy zawartoSci Zn w glebie,

skoro nie ma opisu do tabeli 4.1 .9 (str. 79);

. Dla zwigkszenia ,,czy'telnoSci" w schemacie doSwiadczenia inkubacyjnego (tabela 3.5)

polecam podanie dawek sorbent6w nastgpujqcym ukladzie: 1. kontrola, 2. zeolit, 3.

bentonit, 4-7 wzrastaj4ce mieszaniny sorbent6w; podobna uwaga dotyczy tabeli 3.6 (str'

38);

. Dla uSciSlenia naleZy poda( %o polowej pojemnoSci wodnej utrzymywanej podczas

wegetacji ro5lin (str. 39);

. Sugerujg podawanie rodzaju tworzywa sztucznego, z kt6rego zostaly wykonane

prob6wki, naleZy unikad sformulowania ,,plastikowych prob6wek" (str. 44);

. W tabeli 4.1.1 proponujg podai 'plon' biomasy a nie 'oharakterystykg', tym bardziej 2e

plon ten zostal wyraZony w g/wazon (str. 48); podobna uwaga dotyczy zawarto!;ci Zn w

biomasie roSlin, tabela 4.1.3 (str. 62)

6. Uwagi dotyczqce bibliografii, nieobniiajqce wartoSd naukow4 rozprawy

. Brak pozycji w wykazie piSmiennictwa: Thomas 1982, cytowanej na stronie 44; Chang

2010 cy'towanej na stronie 46;

. W przlpadku zaprezentowania wsp6lczynnika transferu ('tC) powinno sig podai

2r6dlow4 literaturg przedmiotu (str. 44);

6, Podsumowanie

Pod wzglgdem merytorycznym rozprawg doktorsk4 oceniam bardzo wysoko. Z

zaprezentowanych rezultat6w pracy, interpretacji i dyskusji wynik6w, analizy literatury



wynika, ze Autorka wlo2yla bardzo du2o pracy analitycznej, naukowej, edyorskiej w

powstanie tej cennej dysertacji. ObszemoSi zebranego materialu dokumentacyjnego, a takze

ich wartoSi utylitarna ma bardzo du2e znaczenie w naukach o Srodowisku i naukach

rolniczych. Uzyskane wyniki badari maj4lakLe bardzo du2e znaczenie poznawcze w aspekcie

prowadzenia zabieg6w remediacyjnych powierzchni ziemi.

Przedstawione powyzsze uwagi nie obniZaj4 warto6ci naukowej rozprawy doktorskiej,

wskazuj4 jedynie na zlo2onoSi problematyki podjgtej przez mgr inZ. Agnieszkg

Andrzejewsk4. Powy2sze uwagi polecam szczeg6lnie przy przygotowaniu rozprawy

doktorskiej do druku w czasopismach naukowych. Po przestudiowaniu niniejszej dyserlacji

Pani mgr inZ. Agnieszka Andrzejewska wykazala sig duz4 znajomoSci4 problemu

badawczego, czego wyrazem byly trafnie postawione hipotezy badawcze i cele badari,

dobrym opanowaniem szerokiego zakresu metod analitycznych, doiwiadczefi

eksperymentalnych zaprezentowanych w tej pracy, a takZe umiejgtnoSciq naukowej analizy

uzyskanych wynik6q co dwiadczy o Jej dojrzalodci naukowej.

7. Wniosek koricowy

Bior4c pod uwagg wymogi okreilone w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy

wprowadzaj4ce ustawg - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 2018 r.,Poz. 1669),

a tak2e zakres badari, przyjgt4 metodologig i zastosowane metody badawcze oraz spos6b

opracowania i przedslawienia wynik6w, rozprawg doktorskq mgr inZ. Agnieszki

Andrzejewskiej pt. ,,Ocena efektywnoSci remediacyjnej mieszanin zeolitu i bentonitu na

glebie zanieczyszczonej metalami cigzkimi" uznaig za w pelni spelniaj4c4 wymogi stawiane

tego typu opracowaniom. Oceniana rozprawa doktorska mieSci sig w obszarze nauk

rolniczych, le6nych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolnicze, w dyscyplinie ochrona r

ksztaltowanie Srodowiska.

Zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi dotycz4cymi szczeg6lowego trybu

przeprowadzenia czynno3ci w przewodach doktorskich, skladam lbrmalny wniosek do Rady

Wydziaiu Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie

mgr inz. Agnieszki Andrzejewskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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