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Recenzja pracy doktorskiej mgr inz. Malgorzaty Strzelczyk pt.

,,Wplyw terminu zbioru na plony biomasy oraz zawarto66 kannabinoid6w w

wybranych genotypach konopi wl6knistych"

1. Ocena formalna

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr Malgorzaty Strzelczyk zostala

wykonana w Agronomii pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Sulewskiej orM promotora

pomocniczego dr hab. Katarzyny Panasiewicz. Forma rozprawy doktorskiej spelnia wymogi

stawiane eksperymentalnym pracom doktorskim. Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska

liczy 213 stron, 46 tabel, 28 wykres6w, 2 ryciny i 21 fotografii. Ma typowy dla tego typu prac

uklad tzn. sklada sig z nastgpuj4cych tozdzialow: Wstgp, Przegl4d literatury, Cel pracy,

Metodyka badan, Warunki prowadzenia dodwiadczen, Wyniki badan, Dyskusja, Wnioski,

Spis literatury oraz Streszczenia w jgzyku polskim i angielskim. Proporcje objgtoSciowe

pomigdzy rozdzialarni s4 wla5ciwe, tm. dominujqc4 czgSd stanowi om6wienie wynikow

badah. Z uwagi na obszemoSi Przegl4du literatury, Wynik6w badan i Dyskusji rozdzialy te

podzielono na podrozdzialy, co stanowi o przejrzystoSci pracy i znacz4co ulatwia jej lekturg.

Autorka wykorzystala 313 pozycji literatury (z uwzglgdnieniem akt6w legislacyjnych i

dostgpu do stron internetowych), w tym 219 pozycji obcojgzycznych.

Pod wzglgdem formalnym praca nie budzi zastrzezefi.

2. Ocena merytoryczna

PodjEta przez Doktoraltkg tematyka jest bardzo aktualna, gospodarczo waiina i budz4ca

zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale praktycznie na calym dwiecie. Potencjal konopi nie

jest obecnie dostatecznie wykorzystany ani w przemy6le celulozowym, budowlanym,



spo2ywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym ani w ochronie Srodowiska rolniczego.

Praca pani mgr Malgorzaty Strzelczyk wpisuje si9 zatem w potrzebg wyeksponowania

znaczenia tej roSliny, dostarcza wiele cennych informacji z zakresu wta5ciwoSci r62nych

genotyp6w, zakresu ich zmienno5ci zwlaszcza pod wplywem fazy rozwojowej roSliny i

warunk6w pogodowych.

Praca zostala przygotowana w oparciu o wyniki trzyletniego dodwiadczenia polowego i

uzupelniona analizami chemicznymi uzyskanego materiaiu ro5linnego. Z czgdci polowej

badari zebrano dane dotycz4ce niekt6rych cech morfologicznych rodlin oraz dane o plonach

suchej masy calych roSlin, slomy, wiech, liSci oraz owoc6w (orzeszk6w) konopi. Wykonano

analizy chemiczne na zawarto6i w r62nych czgSciach ro5lin i r62nych fazach rozwojowych

trzech kannabinoid6w, olejku eterycznego, celulozy, popiolu, oleju surowego i skladu

kwas6w ttuszczowych. Wyniki opracowano statystycznie korzystaj4c z analizy wariancji oraz

rachunku korelacji.

W dalszej czg6ci oceny merytorycznej ustosunkujg sig kolejno do t1'tulu oraz do

poszczeg6lnych rozdzial6w pracy.

W tytule pracy wyeksponowany jest plon biomasy oraz zawarto(t kannabinoid6w, a

pominigto zawartoie olejk6w, sklad i zawarto$i oleju, zawarto5i celulozy. Materiai badawczy

jakim dysponowala Doktorantka byl bardzo bogaty i zr6Znicowany i oczywistym jest, ze w

takich przypadkach jest niezwykle trudno w IyIlule zawve1 wszystkie istotne w4tki. Tytul

rczprary naukowej powinien byi jednak mozliwie najkr6tszym streszczeniem calej pracy. W

ptzyszloSci wyniki tej pracy naukowej bgd4 prawdopodobnie publikowane w czgSciach, ale

gdyby jednak byly publikowane jako calo56, to warto zastanowi6 sig nad nastgpuj4c4

propozycj4 tytulu: ,,Plon i zawartoii wybranych skladnik6w, ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem kannabinoid6w, w biomasie genotyp6w konopi wl6knistych w r62nych

terminach zbioru".

We Wstgpie Autorka wskazala jakie jest aktualne i potencjalne znaczenie i

zastosowanie produkt6w z konopi w r6znych galgziach przemyslu. Przeglqd literatury jest

bardzo obszemy i obejmuje informacje dotycz4ce systematyki i pochodzenia, osi4gnigcia

polskiej hodowli, charakterystykg botaniczn4 gatunku, wymagania agrotechniczne oraz

wielorakie wykorzystanie ro2nych skladnik6w tej roSliny, a szczeg6lnie kannabinoid6w.

Rozdzial ten jest bardzo dobrze napisany i doskonale udokumentowany licznymi pozyciami



literatury polskiej i Swiatowej. Warto6ciowym, merttorycznym dopelnieniem tredci tego

rozdzialu sq zdjgcia, w wigkszo6ci autorstwa Doktorantki. CaloSi Przegl4du literatury

Swiadczy o doskonalej znajomo6ci caloksztaltu problematyki w ujgciu historycmym i

perspektywicznym z uwzglgdnieniem zagadnief legislacyjnych.

W rozdziale 3 zatltulowanym Cel pracy zawarto prawidlowo sformulowany cel pracy

oraz hipotezg badawczq. W moim odczuciu hipoteza jest jednak podana zbyt lakonicznie.

Brakuje nawiqzania do dotychczasowej wiedzy opisanej w Przegl4dzie literatury orM na tym

tle wyjadnienia dlaczego podjgto takie wla6nie badania. Mo2na przypttszcza't,,2e chodzilo do

dob6r genotyp6w do r62nych kierunk6w wykorzystania surowca ro6linnego. Nalezaioby tez

wyja5nid dlaczego badano zawartoSi kannabinoid6w i innych zwi4zkow czynnych w

konopiach wl6knistych. ZabrakLo istotnej informacji dlaczego zr62nicowano terminy zbioru.

Dlaczego zbi6r przeprowadzono po 30 lub po 50 dniach od siewu? Jakie znaczenie

praktyczne lub teoretyczne moZe miei wykonywany tak wczeinie zbi6r konopi?

W rozdziale Metodyka badari prawidlowo najpierw podano informacje o warunkach

uprawy konopi, a nastgpnie szczeg6lowo opisano metodyki przygotowania surowca do analiz

i metodyki analiz chemicznych. Opisy metodyczne s4 szczeg6lowe i wystarczaj4ce, przez co

praca stanowi material Zr6dlowy. NajwaZniejszq jednakze uwag4, kt6ra dotyczy tak2e

dalszych czgSci pracy, jest uzywanie w stosunku do czynnika I rzgdu okre5lenia ,,odmiany".

W rzeczywistodci byla tylko jedna odmiana 'Bialobrzeskie' oraz dwa nie zarejestrowane rody

hodowlane. W takiej sltuacji powinno sig u2ywad okre3lenia ,,genotyp/genotypy", tak jak to

jest poprawnie podane w tytule pracy. Warto byloby tfiaj lez podad informacje w jakim

kierunku prowadzona byla hodowla badanych dw6ch rod6w.

Warunki glebowe i pogodowe w jakich prowadzono doSwiadczenia zostaly dobrze

udokumentowane i bardzo szczeg6lowo opisane. Przy opisie warunk6w agrotechnicznych

pod tabelq 8 zabraklo jednak informacji dlaczego w 2009 roku nie zastosowano nawo2enia

fosforem.

Wyniki badai przedstawiono gl6wnie w tabelach i na rysunkach. Rysunki s4 bardzo

przejzyste i doskonale odzwierciedlaj4 uzyskane wyniki, tym bardziej, ze podano

jednocze5nie \^/artoSci liczbowe poszczeg6lnych cech oraz wartoSi NIR. Dla porz4dku

nalezaloby jednak na wstgpie tego rozdziatu wprowadzii wyja5nienie, 2e na rysunkach
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przedstawiono wyniki prezentuj4ce istotny wplyw genotypu, terminu zbioru i ich

wsp6ldzialania. W tabelach natomiast przedstawiono gl6wnie wartodci wsp6lczynnik6w

korelacji pomigdzy r62nymi cechami a warunkami pogodowymi. Dodatkowo opisuj4c tabelg

16 i 17 nale2aloby wyjaSni6, dlaczego te wyniki sQ takze w tabelach a nie na rysunkach.

DomySlam sig, 2e Autorka post4pita w ten spos6b, gdyZ stusznie uznala te wyniki za bardzo

walne, chocia2 r62nic nie potwierdzono statystycznie. Moze warto zastanowid sig nad

doborem innego testu statystycznego lub transformacjq wynik6w, co pozwolilby udowodnii

r62nice w przypadku relatywnie niskich zawartodci substancji czynnych.

W rozdziale Metodyka badari podano, 2e dwukotnie liczono obsadg roilin, ale

wynik6w tych nigdzie nie przedstawiono. Szkoda, gdyZ obsada mogla ksztahowai Srednicg

lodyg, ale takZe plony suchej masy. Wzbogaciloby to @z bardzo dyskusjg wynik6w.

Przygotowuj4c pracA do publikacji nale2y ten aspekt koniecznie uwzglgdnii.

Dyskusja, podobnie jak poprzednie rozdzialy podzielona zostala na podrozdziaiy, co

pozwala latwo odszuka6 interesuj4cy czytelnika fragment. Autorka w odniesieniu do

poszczeg6lnych cech zachowuje staly schemat tzn. najpierw szeroko (w mojej opinii czasami

zbyt szeroko) opisuje wyniki innych autor6w, a nastgpnie podaje wyniki badari wlasnych i

konfrontuje je z wymienionymi wczefniej. Odnosi je teZ do warunk6w pogodowych

korzystaj4c ze wsp6lczynnik6w korelacji i wsp6lczynnika zmiennoSci. Nie mam zasrrzezef'

do merytorycznych treSci zawartych w dyskusji, ale dobrze bytoby gdy Autorka

ustosunlowala siE tutaj do wartoSci wsp6lczynnik6w korelacji. Czgsto s4 one wysokie (0,700

- 0,800) a mimo to statystycznie nieistotne. Dlaczego?

Wnioski. Doktorantka sformulowala 14 wniosk6w, kt6re poprawnie odzwierciedlaj4

uzyskane wyniki badan. W pracach doktorskich bardzo czgsto wnioski maj4 taki wlainie

charakter. Sugerujg jednak usunigcie z wniosku 4, 8, 10 i 13 sformulowaf m6wi4cych o

istotnoSci rcimic, a nastgpnie ich niewielkie przeredagowanie tak, aby unikn46 eksponowania

r62nic nieistotnych statystycznie. Ponadto proszg, aby Doktorantka podczas obrony podala

odpowiedzi na nastgpuj4ce pytana: Czy w warunkach Polski uzasadnione jest pozyskiwanie

kannabinoid6w, olejku eterycznego i oleju z wl6knistych genotyp6w konopi? Je$li tak to z

kt6ry genotyp i w jakiej fazie rozwojowej jest do tych cel6w najbardziej odpowiedni?

Literatura. Doktorantka zacylowala bardzo licznq literaturg. Maj4c do dyspozycji tak

wiele pozycjami literatury stricte natlkowej Doktorantka nie musiala i nie powinna w



niniejszej rozprawie korzystad i cytowa6 opracowari o charakterze populamym czy nawel

populamo-naukowym.

Streszczenie zawienj4 k6tkie informacje metodyczne, cel pracy oraz poprawnie

podane w skondensowanej formie wyniki badan.

Uwagi zawarte w merytorycznej czgdci opinii nale2y przede wszystkim traktowai jako

wskaz6wki do przygotowania przyszLych publikacji.

W tekScie znalazlalrr kilka pomylek i blgd6w literowych, ale wskazujg tylko te kt6re

mogq miei znaczenie przy przygotow''waniu pracy do publikacji:

1. na str. 21 w jej drodkowej czgdci jest zdanie: ,,Pierwsz4 polsk4 odmian4 konopi byla

dwupienna LKCSD (Grabowska 2005), a w ostatnim akapicie: ,,Najstarsz4, zarejestrowan4 w

roku 1968, a zarMem najdluzej uprawian4 polsk4 odmian4 jest Bialobrzeskie". Trzeba

jednoczeSnie wyruinie zaznaczyC, ze jest to odmiana jednopienna.

2 . na str . 22 j est bl4d w wyrazie tetrahydrokannabinol

3. na str. 37 dawki nawoz6w wapniowych podano w q/ha

4. W gl6wce tabeli 14, spod sl6w MIN, MAX i Srednia nale2y usun46 [%]

5. Kilkakrotnie w tekjcie jest ,,op6inianie" zamiast ,,op62nianie".

3. Ocena kofcowa

Recenzowanq rozprawg kwalifikujg jak rozprawg doktorsk4 za nas4puj4ce osi4gnigcia:

- podjQcie trafnej tematyki badawczej zar6wno pod wzglgdem poznawczym jak i

praktycznym

- dobrze udokumentowany dotychczasowy stan wiedzy na lemat znaczenia i jako5ci surowca

konopnego z przeznaczeniem na r6zre cele gospodarcze

- podjgcie oraz wywi4zanie sig z trudnej i pracochlonnej metodyki badawczej

- doglgbn4 analizQ zgromadzonego materialu badawczego oraz prawidlowe sformulowanie

wniosk6w.

Za najbardziej wartoSciowe wyniki uzyskane w recenzowanej pracy uznajg osi4gnigcia

zwi4zane z wykazaniem wl#ciwodciami poszczeg6lnych genotyp6w i ich interakcji z

terminami zbioru przy r62nych kierunkach u2ytkowania, a w tym przede wszystkim:

1. stwierdzenie, 2e do uprawy na nasiona predystynowany jest r6d IWNiRZ 2



2. wykazanie, Ze genotypy r62ni4 sig zdolnodci4 do kumulacji THC i np. r'aJryzszq zawafio(e

AeTHC stwierdzano w wiechach ro5lin rodu IWNiRZ 6, a najnizsz4lwNiRz 2, natomiast

wigcej AUTHC zatieraly wiechy odmiany 'Bialobrzeskie' niz IWNiRZ 2; genotypy nie

r62nily siE natomiast poziomem kumulacji w wiechach kannabidiolu (CBD)

3. optymalnym dla plonu slomy teminem zbioru odmiany 'Bialobrzeskie' i rodu IWNiRZ 2

jest pelnia kwitnienia, a dla rodu IWNiRZ 6 zbi6r juL po 70 dniach od siewu i pelnia

kwitnienia

4. W pelni kwitnienia najwigksz4 zawartoSci4 olejk6w eterycznych charakteryzowala sig

odmiana 'Bialobrzeskie', a najmniejsz4 ni ezaleznie od terminu zbioru r6d IWNiRZ 2

5. stwierdzenie relatywnie wysokich, w por6wnaniu z wiechami, zawarto5ci kamabinoid6w

w li6ciach genotyp6w konopi i ich zmierurod6 w zale2nodci od terminu zbioru.

Reasumuj4c uwa2am, 2e przedstawiona do oceny rozprawa doktorska zawiera

istotne naukowe i utylitarne elementy. Jako calo5d stanowi oryginalne opracowanie

naukowe. Stwierdzam, 2e rozprawa ,,Wptyw terminu zbioru na plony biomasy oraz

zawartoSd kannabinoidriw w wybranych genotypach konopi wl6knistych" spelnia

wymagania stawiane w Ustawie z 14 marct 2003 roku o stopniach i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i na tej podstawie stawiam wniosek o

dopuszczenie mgr inZ. Malgorzaty Strzelczyk do dalsrych etap6w przewodu

doktorskiego.


