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rozprawy doktorskiej mgr Boguslawy l,ugowskiej pt': ,,Efektywno66 hodowli pszenicy

ozimej (Triticum testivum L.) opartej na Iiniach podwojonych haploid6w"

Podstaw4 fbrmalnq wykonania reoenzji jest uchwala oraz pismo Rady Wydzialu

Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2018.01.17 roku.

Ocena problematyki badawczej

' PrzedloZona do reoenzji rozprawa doktorska Pani mgr inZ. Boguslawy Lugowskiej pt.:

,.EfektywnoSi hodowli pszenicy o zimej (7'riticum aestivumL.) oparlej na liniach podwojonych

haploid6w" zostala wykonana w Instytucie Genetyki RoSlin Polskiej Akademii Nauk w

Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Anety Kuczyfskiej i promotora pomocniczego dr Doroty

Weigt.

Gl6wnym zadaniem nowoczesnego rolnictwa jest uzyskanie wysokich, stabilnych

plon6w, charakteryzuj4cych sig dobr4 jakosci4 oraz ochrona irodowiska naturalnego. w

osi4gnieciu tego celu istotne maczenie ma postgp odmianowy, poniewa2 jest on obecnie

dominuj4cym czynnikiem determinuj4cym wzrost produkcyjnoSci. Rola i efekty postqpu

biologicznego s4 uzaleznione od rozrvoj u nauki i modernizacji rolnictwa. w latach 1951 - 1970

na pierwszym miejscu wSr6d czynnik6w wzrostu produkcyjnosci roSlin wymieniano nawo2enie

(47-procentowy udzial we wplywie na wzrost produkcyjnoSci). Na drugim miejscu

umieszczano ochrong roslin (22-procentowy udzial), zal na trzecim - postgp biologiczny (18-

procentowy udzial). Natomiast w latach l97l - 1990 udzial postgpu biologicznego w

czynnikach wzostu produkcyjnoSci roslin stanowil az 52yo. obecnie znaczenie postgpu

biologicznego we wzroscie produkcyjnoSci pszenicy ocenia sig na 50-75%. wa2no56 noSnikrlw

postgpu biologicznego jest wigksza ni2 innych naklad6w, poniewaZ efekt jego zastosowania

oddzialuje w okresie dluLszym niZ jeden sezon. Zastosowane nawozy, Srodki ochrony ro3lin,



powodujq jednorazowy wzrost plon6w, natomiast ulepszenia odmian przyczyniajq sig do

skokowego, trwalego wzrostu poziomu plonowania. Porwala to rolnikom na ograniczanie

wplywu niekorzystnych czynnik6w pogodowych i osi4gnie Wzszego poziomu produkcji bez

istotnego wzrostu naklad6w obci4gajqcych Srodowisko (np. nawozy mineralne). Dlatego

jednym z priorytetowych cel6w polskiej polityki rolnej, jest unowoczeSnienie produkcji

rolniczej w wyniku postgpu biologicznego. Postgp biologiczny wiaie sig z doskonaleniem cech

w kierunku podniesienia wydajnoSci i jako6ci produkcji rolniczej. W odniesieniu do hodowli

roSlin efektem postgpu biologicznego sq zar6wno nowe metody prac hodowlanych (np.

krzylowania i selekcji), nowe sposoby zmian genotypu ro5lin oraz ulryskiwanie nowych

odmian.

Uzyskiwanie stabilnych genetycznie odmian pszenicy wymaga wielu lat intensywnej pracy,

Czas ten pozwalaj4 skr6cii metody otrzymywania linii podwojonych haploid6w DH, co jest

niezwykle istotne dla hodowc6w, poszukuj4cych nowych odmian. Przedstawiona do oceny

rozprawa doktorska wychodzi naprzeciw temu oczekiwaniu.

2. Formalna analiza pracy

Przedlo2ona do oceny praca obejmuje 201 stron maszynopisu w tym 53 tabele, 16

rysunk6w i 2 zdjEcia. Do pracy dol4czono streszczenie w jqzyku polskim i angielskim oraz

zalqczniki, w kt6rych Autorka umiedcila I wykres i 20 tabel z wynikami badari. Doktorantka

powolala sig na 229 pozycji piSmiennictwa krajow ego i zagranicznego. Znacznq czEsi literatury

stanowi4 oryginalne publikacje polskie i obcojgzyczne, jak tez materialy konferencyjne.

praca ma z.wyczajowo przyjgty uklad. Zostala podzielona na 9 rozdzial6w, w kt6rych

wydzielono liczne podrozdzialy wyodrgbnione w spisie, co nadaje rozprawie du24

przejrzystos6. Zasadniczq treSi opracowania przedstawiono w nastqpuj4cych rozdziatrach:

.,Wstgp",,, Cel i zakres pracy", - Material i metody", ,,Wyniki", ,,Dyskusja", ,,Podsumowanie

i wnioski", ,,Streszczenie", .,Literatura", Zal4czniki. Uklad pracy zostal opracowany w spos6b

logiczny, a praca odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim'

Tytul pracy jest czytelny, komunikatywny i adekwatny do treSci dysertacji. Rozprawa jest

zredagowana bardzo starannie, napisana poprawnym jgzykiem, wskazuje na bardzo dobr4

orientac.i E Doktorantki w obszarze poruszanych zagadnieh.

3. Merytoryczna analiza PracY

Rozprawg doktorsk4 rozpoczyna wstgp licz4cy 31 stron maszynopisu. Doktorantka

porusza w nim kilka wgtk6w tematycznych. Dotycz4 one: pochodzenia i zastosowania



pszenicy. historii hodowli, kierunk6w i metod hodowlanych oraz sposob6w oceny wartoSci

gospodarczej odmian. W spos6b bardzo syntetyczny przedstawila historig hodowli pszenicy na

Swiecie, zwracaj4c uwagg na osi4gniecia bgd4ce 'kamieniami milowymi" w rozwoju genetyki

i hodowli 2b62. Bardzo interesuj4cy jest rozdzial dotyczqcy hodowli pszenicy w hrmie

DANKO, w kt6rym Doktorantka przedstawila sylwetki najwaZniejszych hodowc6w, historig

hodowli i najwaZniejsze dokonania dotycz4ce pszenicy. Interesuj4ce byloby por6wnanie

osi4gnigi hodowli DANKO z innymi polskimi firmami hodowlanymi, ale najprawdopodobniej

dotarcie do takich material6w.iest bardzo trudne, a byi moZe wrgcz niemozliwe. W dalszej

czgsci Doktorantka przedstawia gl6wne kryteria selekcji material6w hodowlanych. Wyraznie

artykuluje, ze istotnyjest zar6wno plonjak i oechy w spos6b podredni na niego wplywaj4ce jak

np. odpornoSi na stresy biotyczne i abiotyczne. PodkreSla ponadto waznoSi oceny wypiekowej'

na kt6r4 sklada sig wiele cech technologicznych ziarna i mqki.

Bardzo ciekawejest przedstawienie postgpu w metodach hodowlanych. Doktorantka wskazala,

ze postgpy w biologii molekularnej zaowocowaly lepszym poznaniem genomu pszenicy.

Zastosowanie marker6w molekularnych pozwolilo na stworzenie dokladnych map

genetycznych dla poszczeg6lnych chromosom6w, w kt6rych uwzglgdniono takie cechy jak

poziom plonowania, odpornoSi na choroby, odpornoSi na porastanie. Doktorantka slusznie

zauwai"-,2e powstala mozliwos6 manipulacji genetycznej w oparciu o markery molekulame

wystgpuj4ce w regionach genomu odpowiedzialnych za ekspresjg poz4danei cechy. Mgr in2-

Boguslawa tr-ugowska podkresla wagg metod i technik in vitro zwi4zanych z haploidyzaci4

ro5lin poprzez androgenezg lub eliminacjE chromosom6w i otrzymanie t4 drog4

homozygotycznych form. zwraca uwagg, 2e poprzez wykorzystanie linii DH mozna nie tylko

skr6cii czas wyhodowania odmiany ale r6wnie2 unikn4i uciqzliwych prac nad wyr6wnaniem

rod6w, zwiEkszy6 efektywnoSi selekcji cech zar6wno jakoSciowychjak i iloSciowych.

CzgSi teoretyczna doglgbnie naSwietla podjqt4 w pracy doktorskiej problematykq

badawczq, uzasadnia wystarczaj4co hipotezE badawcz4 i podj 7ty ptzez Doktorantkq cel badafi,

kt6rym bylo ,,okredlenie efektywnodci kompleksowego podejScia do wytwarzania nowych

odrnian pszenicy opa(ego na systemie DH w powi4zaniu z selekcj4 w kierunku wysokiego

poziomu plonowania. korzystnych ceoh rolniczych i technologicznych"' Cel gl6wny

doktorantka realizowala za pomoc4 powi4zanych ze sob4 cel6w szczeg6lowych, a miar4 jego

realizacji miala by6 liczba linii wybranych do doSwiadczeri rejestracyjnych.

W rozdziale Cel i zakres pracy Doktorantka dodatkowo wyr2nie nakreSlila hipotezg

badawcz4. dlatego rozdzial ten powinien byi zatytulowany: ..Hipoteza badawcza, cel i zakres

oracv''.



Material i metody badath

Opracowanie poprawnej metodyki jest podstaw4 rzetelnodci prowadzonych badari i

decyduje o przebiegu do6wiadczenia, ich wynikach i wnioskach koricowych. W przypadku

recenzowanej pracy metodyka obejmowala wykonanie krzyZowai, prowadzenie doSwiadczeh

polowych, fenotypowanie rodlin. oznaczenia laboratoryjne i obliczenia statystyczne. Do

krzylowai Doktorantka wybrala 8 odmian pszenicy ozimej: Alcazar, Anthus, Banderola,

Batuta, Boomer, Figura, Jantarka, Muszelka. Wykonala krzy|owania proste (A x B) i

krzylowania zloZone (A x B) x C. Haploidyzacjg mieszafc6w F1 przeprowadzila drog4

krzyaowah oddalonych pszenicy z kukurydz4 powoluj4c siq na metodykg Adamskiego i in
(2009). RoSliny haploidalne Autorka traktowala kolchicyn4 w celu podwojenia liczby

chromosom6w. Uzyskane linie DH Doktorantka testowaia w doSwiadczeniach polowych w

trzech logicmie powi4zanych ze sob4 cyklach badari. W pierwszym etapie zalo2yla

jednoczynnikowe doiwiadczenie, w kt6rym uzyskane linie DH w iloici 323 analizowala pod

wzglgdem przezimowania, odporno6ci na rdzg brunatn4, mQczniaka prawdziwego, porastanie

oraz pod wzglgdem cech jako6ciowych ziarna takich jak: zawartoSci bialka, iloS6 glutenu,

wskaZnik sedymentacyiny, zawarto6i skrobi, twardo5i ziarna, parametr alweokraficzny W'

Mgr inz. Boguslawa l,ugowska przeprowadzila ponadto charakterystykg form rodzicielskich i

linii DH pszenicy ozimej pod wzglgdem produkt6w ekspresji alleli w loci Glu-1.

II etap posluzyl do oceny wybranych linii pod wzglgdem plonowania, cech wartoici

gospodarczej, odpornoSci na choroby, cech jako5ciowych lqcznie z pr6bnym wypiekiem

chleba. Badania prowadzono w 4 miejscowosciach (choryri, Laski, Modzur6w, Szelejewo)

r6zni4cych sig warunkami Srodowiskowymi co pozwolilo oceni6 genotypy pod wzglgdem

stabilnosci cech. Linie DH Doktorantka oceniala por6wnuj4c je z odmianami u4tymi do

krzylowah oraz z odmianami wzorcowymi. Jako wzorzec do poziomu plonowania wybrala

odmiang KWS Ozon i Muszelka natomiast dl cech technologicznych odmiang Tonacja. Wyb6r

tenjestjak naibardziej siuszny z uwagi na fakt, 2e odmiany te slu24 jako wzorce w badaniach

COBORU. Wytlpowane linie DH Doktorantka oceniala w dwu doiwiadczeniach, a krJterium

umieszczenia linii w doSwiadczeniu byly kombinacje ktzy2owah.

III etap stanowily badania wstEpne. W tym etapie dodwiadczenia polowe przeprowadzono w 7

miejscowosciach na dw6ch poziomach agrotechniki r62ni4cych sig intensywnoSci4 uprawy.

ZaloZono i e metodq blok6w losowanych w 4 powt6rzeniach. Wysiewane linie podlegaly ocenie

cech zwiqzanych z plonem, odpornoSci na choroby i cech rolniczych. w celu dokiadniejszego

oszacowania wra2liwosci wybranych linii na rdzg brunatn4, fizariozE klos6w, lamliwos6



2dLbla Doktoranlka zaloZyla dodatkowe do6wiadczenia w kt6rych prowadzila snuczn4

inokulacj g zarodnikami grzyb6w.

Uzyskane wyniki Doktorantka poddala analizie statystycznel z zastosowaniem jednio

wielowymiarowych metod. Reasumuj4c moZna stwierdzii, 2e metodyka badari zapewnila peln4

realizacjE postawionego celu jest kompleksowa, a poszczeg6lne etapy badai zaplanowane z

du2ym znawstwem.

Jakkolwiek tekst tego rozdzialu oceniam bardzo wysoko pewne zagadnienia wymagaj4

wyjaSnieri.

r Jakie cechy odmian zadecydowaly, 2e waSnie one zostaly wybrane do krzyZowan.

o W opisie wykonywanej oceny Linii DH pod wzglgdem ptzezimowania, wyr6wnania,

cech morfologicznych, rolniczych oraz odpornoSci na choroby naleZalo powolad sig na

odpowiedni4 metodykq QozdziaL 2.l)

o Dlaczego w pierwszym etapie badan otrzymane linie DH oceniano pod wzglgdem

odpornoSci na rdzg brunatn4 i m4cznika, a pominiqto oceng innych chor6b.

c Zastanawia mnie podzial na 3 klasy przezimowania. Na jakiej podstawie i powolujEc

sig na jaka metodykg wyr62nia sig 3 klasy, w kt6rej do tej samej klasy zalicza sig

prze2ywalno66 na poziomie 50% i l00%o i okreSla jako dobr4 przeZywalnoSi.

Uzyskane przez Doktorantkg Wyniki zostaly przedstawione na 68 stronach maszynopisu.

Ich opis Doktorantka podzielila na podrozdzialy odpowiadaj4ce etapom pracy. w pierwszym

podrozdziale przedstawila wyniki analizy fenotypowej 336 uzyskanych linii. Udowodnila

zr62nicowanie otrzymanych linii pod wzglgdem cech uzytkowych: przezimowania, odpornodci

na rdzg brunatn4, porastanie oraz technologicznych: zawartosci bialka i ilosci glutenu,

wska2nika sedymentacji Zeleny'ego, twardodci ziarna, wska2nika alweograficznego w.

Doktorantka udowodnila, Ze o:|rzyff€ine linie DH charakteryzuj4 sig zr6Znicowanym skladem

podjednostek gluteninowych HMW. Na podstawie otrzymanych wynik6w i analizy

statystycznej Doktorantka wybrala do dalszych badan 85 linii DH. Wykazala,2e najwigksza

liczba wyselekcjonowanych linii pochodzila z krzy2owania (Jantarka x Batuta) x Anthus - 27

najmniejsza zas z kzryZowania (Muszelka x Figura) x Banderola oraz (Figura x Boomer) x

Muszelka po 6.

wyniki z drugiego etapu badari, pozwolily oceni6 wybrane linie DH pod wzglgdem potencjalu

plonowania, cech agronomicznych i technologicmych. Kompleksowa ocena wartoSci

teohnologicznej zasluguie na podkreslenie. Dla kazdej z badanych linii DH Doktorantka



o:rzymala i scharakteryzowala wyniki dotycz4ce 18 parametr6w oceniaj4cych jakoSi

technologiczn4 ziuna i m4ki. Podobnie ogrom uzyskanych wynik6w i umiejgtne wrgcz

mistrzowskie zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, dzigki kt6rym potrafila

wytypowai do doSwiadczefr wstgpnych 7 najkorzystniejszych linii (DH L7, L15, L35, L4l,C3,

C I 5, C25) r62ni4cych siE pod wzglgdem analiz.owanych cech zasluguje na wyr62nienie.

Wyniki badan z III etapu doSwiadczeri umo2liwily dokonanie szerokiej charakterystyki

badanych genotyp6w pod wzglgdem wielu cech. Autorka udowodnila. 2e 2adna z linii DH z

doSwiadczenia wstgpnego prowadzonego na niskim poziomie agrotech-niki nie plonowaiy

wyzcj od odmian wzorcowych, inaczej na poziomie intensywnym Autorka wyr62nila linig L7,

kt6ra w dwu mieiscowoSciach przekroczyta Sredni4 wysokoSd plonu dla odmian wzorcowych.

Doktorantka wykazala, ze linie DH z.nacznie r62ni4 sig od wzorc6w wczesnoSci4 kloszenia,

wysoko6ciq roSlin, wyleganiem, odporno5ci4 na finariozg klos6w oraz na lamliwoSi ZdZbla

zb6z, i traw, mogq wigc byi wl4czane do program6w hodowlanych jako cenne zr6dla

po24danych cech.

Wyniki zostaly opisane w spos6b nie budz4cy wigkszych zasrrzeAen jednak w metodyce

str. 50 podano. Ze oceniono zawartoit' mikotoksyn w ziarnie wytypowanych linii DH

(ergosterolu, deoksyniwalenolu, zraralenonu). W pracy nie Tauwai.ylam lych wynik6w, proszg

o wyjaSnienie.

W rozdziale ,,Dyskusja", kt6ry liczy 29 stron Autorka konfrontuje wyniki badari

wlasnych z literatur4 przedmiotu, w ciekawy i przekonuj4cy spos6b przytacza argumenty z

rozprawy doktorskiej, potwierdzaj4c je lub polemizuj 4c z rezultalami badan innych autor6w.

Rozdzial ten oparla wykorzystuj4c 101 (44%) pozycji literatury przedmiotu. Do napisania tego

rozdzial:u rykorzystala pozycje najnowszej literatury, ale co naleZy podkre5li6 dotarla do

pierwszych prac dotycz4cych opisywanej problematyki. Najstarsza pozycja pochodzi z 1956

roku. Rozdzial ten napisany zostal z podzialem na poszczeg6lne po drozdzialy, co powoduje, 2e

czyta sig bardzo przyjemnie. Pewnym niedoci4gnigciem jest

Brak opisu odpornodci na m4czniaka otrzymanych linli (rozdzial7 .3)

Zakoirczeniem czgsci merytorycznej pracy doktorskiej jest rozdzia\ Podsumowanie i

wnioski, bgd4cy odpowiedzi4 na sfbrrnulowan4 wcze$niej hipotezg badawcz4 i postawione

cele. Doktorantka sformulowala 9 wniosk6w, wynikaj4cych bezpo6rednio z przaprowadzonej

analizy. S4 one w pelni udokumentowane uzyskanymi wynikami badaii.

Literatura Nie zawsze pozycje zostaly uporzqdkowane prawidlowo w spos6b

ohronologicmy, nie zawsze laciriskie nazwy napisano kursyw4, niekt6re pozycje ze wstgpu

zostaly pominigte.



Wniosek koricowy

W podsumowaniu stwierdzam, 2e Doktorantka wykazala sig znajomodci4 literatury

przedmiotu, wiedz4 metodycznq i umiejgtnoSci4 interpretacji wynik6w. Badania zostaly

prawidlowo zaplanowane i konsekwentnie przez Autorkg zrealizowane, a uzyskane wyniki

pozwolily na weryfikacjg postawionej hipotezy i osi4gniecie zalohonego celu pracy. Pragng

podkreSlii, 2e wykazane w recenzji uchybienia pracy i niedoci4gnigcia nie obnizaj4 wysokiej

wafioSci naukowej i poznawczej rozprawy doktorskiej, a maj4 jedynie charakter redakcyjny.

Niew4tpliwie rozprawa doktorska mgr inz. Boguslawy tr-ugowskiej wnosi trwaly Slad w wiedzg

z zakresu dziedziny nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, genetyka i hodowla roSlin.

Reasumuj4c stwierdzam, ze rozprawa doktorska Pani mgr Boguslaw tr ugowskiej pt.:

.,Efektywno6i hodowli pszenicy o zimej (Triticum aestivum L.) opartej na liniach podwojonych

haploid6w" spelnia warunki okeSlone w art. l3 ust. i ustawy o stopniach i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakesie sztuki (Dz. U RP nr 65 poz. 595 z . p6in. zm.). Skladam

wniosek do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Poznaniu o jej przyjgcie i dopuszczenie mgr in2. Boguslaw Lugowskiej do dalszych etap6w

przewodu doktorskiego.

Ogrom pracy wlo2onej w przeprowadzenie badari, ich kompleksowoSi oraz aktualnoSd

problematyki badawczej jak i bardzo staranne przygotowanie rozprawy doktorskiej sklaniajE

mnie do zaproponowania Radzie Wydzialu wyr62nienia Pani4 mgr inZ. Boguslawy tr ugowskiej

stosown4 nagrod4.

Pulawy,2018-03-16.
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