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Praca doktorska zostaia zrealizowana w Katedrze Agronomii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. lreny Maleckiej-Jankowiak

oraz promotora pomocniczego dra in2. Tomasza Piechoty.

1. Wyb6r tematu i jego charakterystyka

Uprawa roli to wysoko praco- i energochlonne ogniwo agrotechniki, czgsto

decydujqce o oplacalno6ci produkcji konkretnej roSliny. Od lat poszukuje sie wiec

ro2nych sposobow optymalizacji i racjonalizacji uprawy roli w zaleZno6ci od

warunk6w klimatyczno-glebowych, polegaj4cych gl6wnie na obni2aniu nakladow

energetycznych, zwiqzanych z samym procesem produkcji, przy jednoczesnym

zachowaniu przyjaznego wplywu na Srodowisko glebowe. Obecnie, w Swiecie,

Europie, a tak2e w Polsce mo2na wyro2ni6 trzy podstawowe systemy uprawy roli:

a) plu2ny, w ktorym podstawg stanowi orka, doprawiana szeregiem zabiegow

odwracajqco - sp ulch niajqcych, spulchniajqcych, kruszqcych, ugniatajqcych itp.

wykonywanych gl6wnie narzgdziami biernymi ;

b) uproszczony (kombinowany), najczg5ciej przyjmujEcy formq bezplu2nq

(bezorkowq), z przewagE upraw spulchniajqcych (pracg pluga uzupelnia sig bqdZ

zastqpuje np. glgboszami, gruberami, kultywatorami lub maszynami czynnymi),



c) siew bezpo5redni - skrajna forma uproszczefi, bowiem od zbioru przedplonu do

wysiewu roSliny nastqpczej calkowicie rezygnuje siq z zabieg6w mechanicznych,

na vecz intensywnej chemicznej (przedsiewnej i powschodowej) ochrony; sam

siew wykonuje sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu (siewnik6w)

Nowym rozwiqzaniem lqczqcym w sobie korzystne cechy uprawy tradycyjnej

z uprawA zerowqjest uprawa pasowa (strip{ill). Sposob ten polega na spulchnianiu

pasa gleby wzdlu2 przyszlych rzqdow ro5liny uprawne, bez jej odwracania i

mieszania, a nastqpnie na nawozeniu i siewie. Pomigdzy rzQdami pozostajq pasy

gleby nienaruszonej inie uprawianej. Pasy te, pokryte resztkami roSlinnymi peiniq

rolg ochronnq, zwlaszcza przed destrukcyjnym dzialaniem opadow na gruzelki gleby.

Ponadto przy intensywnych opadach woda z nich Scieka, przeplywajqc na pasy

glgboko spulchnione i z latwoSciq wsiqka w glqb profilu. Czqsto ten zapas wody

pozwala uzyskiwa6 lepsze wschody, zwlaszcza roSlin o duzych nasionach, a wla6nie

takich uzyto w opisywanym do6wiadczeniu.

Ciekawym pomyslem bylo testowanie przez Doktoranta w doSwiadczeniu

gatunkow z rodziny bobowatych o r6znym sposobie kielkowania nasion: epigeicznym

- lubin biaty i hypogeicznym - bobik. Gatunki te, jak z reguty wszystkie strqczkowe,

sq zawodne w uprawie, reagujEc zni2kq plon6w na niekorzystne warunki pogodowe

w okresie wegetacji. Ponadto sq niechgtnie uprawiane przez rolnikow z powodu

niskiej ceny oferowanej za nasiona. Ograniczenie eksportu Sruty sojowej z odmian

GMO oraz poszukiwanie krajowych zr6del bialka paszowego moze spowodowac

wzrost zainteresowania praktyki rolniczej tq grupq ro6lin.

Przedplon, a zwlaszcza iloS6 ijako6i resztek poZniwnych pozostajqcych w glebie i

na jej powierzchni, decyduje o zawarto6ci substancji organicznej, dostgpno5ci

sktadnikow pokarmowych, magazynowaniu wody. czy zro2nicowaniu Zycia

biologicznego. Opr6cz iloSci i jakosci resztek ro5linnych niebagatelne znaczenie w

przygotowaniu roli pod siew ro6liny nastgpczej odgrywa stan pola po zbiorze

przedpfonu, a zwlaszcza zachwaszczenie i ugniecenie gleby. Odpowiednj dobor

zabieg6w uprawowych zadecyduje o optymalnych wla6ciwoSciach fizycznych,

chemicznych i biologicznych gleby dla roSliny nastgpczej.

Wprowadzaj4c na szerszE skalg do zmianowania ro6liny tzw. strukturotw6rcze, a

takze eksperymentujqc z rcZnymi wariantami uprawy roli poszukuje sig m.in.

sposob6w wspomagaj4cych przemiany mikrobiologiczne w glebie oaz



ograniczajqcych tempo mineralizacji substancji organicznej i zmniejszaj4cych

naklady na agrotechnikq.

Przedstawiona do oceny praca podejmuje pr6bq kompleksowego naSwieflenia

skutk6w pasowej uprawy roli (dwa warianty) na tle uprawy tradycyjnej (pluZnej) i

uproszczonej (z wykorzystaniem talerz6wki) na wzrost i plonowanie lubinu bialego i

bobiku przy zroznicowanej obsadzie ro5lin w warunkach klimatycznych iglebowych

Zachodniej Wielkopolski.

W Swietle powy2szych rozwa2an podjqty temat uwazam za walny i aktualny,

zwlaszcza w dobie propagowania rolnictwa zr6wnowazonego. Celem tego rolnictwa

jest uzyskiwanie wysokich i dobrych jakoSciowo plon6w, zachowanie walorow

Srodowiska przyrodniczego i lagodzenie negatywnych skutk6w intensyfikacji

produkcji rolniczej, a tak2e zapewnienie lepszej organizacji pracy w gospodarstwie.

Niezwykle waznq czqScia recenzowanej pracy jest te2 aspekt ekonomiczny,

zwiEzany z poszukiwaniem mo2liwoSci obni2enia nakladow na agrotechnike roSlin

strqczkowych celem zwigkszenia oplacalno6ci ich produkcji.

2. Ocena pracy pod wzglgdem metodycznym, merytorycznym i formalnym

Przedlo2onq do oceny pracQ przygotowano zgodnie z przyjgtymi zasadami dla

tego typu opracowah. Liczy ona lqcznie 202 strony maszynopisu Opr6cz tekstu, w

sktad manuskryptu wchodzi rownie2 a2 48 tabel, a dalszych 6 (dotyczqcych zalo2en

oceny ekonomicznej) zamieszczono w aneksie. W pracy zamieszczono r6wnie2 3

rysunki. Dwa z nich dotyczq schematu doSwiadczenia (str. 28), a jeden (kolorowy) w

formie wykresu przedstawia wartoSc wspolczynnika hydrotermicznego (K) w

poszczeg6lnych dekadach tnrvania do6wiadczeri (lata 2013-2016). \Nykaz

piSmiennictwa zawiera a2 336 pozyqi (w tym 157 z nich, czyli 48o/o to pozycje w

jqzykach obcych, przede wszystkim w jgzyku angielskim) oraz 12 odno6nik6w do

adresow stron internetowych (2 w jgzyku angielskim).

Pracq podzielono na 6 rozdzialow tj.: ,,Wstgp i cel pracy", ,,Material i metody",

,,Wyniki badan", ,,Dyskusja wynik6w,, oraz ,,Stwierdzenia i wnioski". W rozdziale

zatytulowanym ,,Material i metody" wyodrgbniono 5 podrozdzial6w, a w

najobszerniejszym rozdziale ,,Wyniki badan" a2 I podrozdzialow. Calo56 koriczy 18.

stronicowy spis pi6miennictwa. Uzupelnieniem pracy jest Aneks skladajqcy siq z 5

tabel i kr6tkiego komentarza dotyczqcych zalo2eh oceny ekonomicznej oraz



dwustronicowe streszczenie w jgzyku polskim (str. 199-200) i w iqzyku angielskim

(str . 201-202).

Rozdzialy,,Wstgp i cel pracy" obejmujqcy 20 stron oraz ,,Dyskusja wynik6w', (a2 31

stron) dowodzE, ze Autor dobrze przyswoii rozleglq, bo liczqcq 336 pozycji literaturg

odnoszEcq sig przede wszystkim do znaczenia gospodarczego roSlin str4czkowych,

hodowli wysokoplennych odmian, w szczegolnoSci lubinu bialego ibobiku, wymagan

klimatyczno-glebowych i agrotechnicznych tych roSlin oraz oplacalno6ci produkcji

W rozdziale ,,Dyskusja wynikow" Autor konfrontowal wyniki uzyskane w trzyletnim

do6wiadczeniu z najnowszymi wynikami badafi krajowych i zagranicznych. Dyskusla

ta dotyczyia m. in. rejonizacji uprawy roSlin str4czkowych, wplywu warunkow

pogodowych na plonowanie lubinu bialego ibobiku, zawartosci bialka w nasionach,

oplacalnoSci produkcji itd. Najwigksza czg6c tego rozdzialu dotyczyla wplywu

zroznicowanej uprawy roli na plon i jego elementy skladowe, a tak2e na

pozostawianq biomasg resztek pozniwnych.

Analiza rozdzialu ,,Material i metody" dowodzi umiejgtno6ci rozwiqzywania

postawionej hipotezy badawczej na drodze empirycznej. Prac9 swq Doktorant

przygotowat w oparciu o 3-letnie wyniki badan uzyskane w latach 2013-2015, w

Scislym do6wiadczeniu polowym realizowanym w Zakladzie Dydaktyczno-

Do5wiadczalnym Gorzyn (filia Brody), nalezqcym do Uniwersytetu Przyrodniczego w

Poznaniu. Dwa dwuczynnikowe do6wiadczenie polowe (oddzielnie dla lubinu bialego

i oddzielnie dla bobiku) zalo2ono metodq blokow losowanych kompletnych, w

ukladzie split - plot, w czterech powtorzeniach.

Przedmiotem badan byly cztery sposoby uprawy roli (uprawa tradycyjna, uprawa

uproszczona, oraz 2 warianty uprawy pasowej: z jednym i dwoma rzQdami ro6lin oraz

zro2nicowana ich obsada (dla lubinu bialego 40, 60, 80, 100 szt..m-2, dla bobiku 30,

45, 60, 75 szt..m-2).

W rozdziale tym opisano rownie2 warunki glebowe (podrozdzial 2 3)

meteorologiczne (pod rozdzial 2.4) i agrotechniczne (pod roz dzial 2.5) prowadzonego

do6wiadczenia oraz szczeg6lowy zakres badan polowych i laboratoryjnych

(podrozdzial 2.2), obejmujqcy m.in. plon, jego strukture, indeks powierzchni lisci LAl,

masg resztek pozniwnych, zawartosc azotu w nasionach, slomie i korzeniach,

zawartoSc bialka iplon bialka w nasionach, warto6c nawozowE resztek pozniwnych

oraz ocene ekonomiczna.



Kr6tki opis warunk6w ekologicznych doSwiadczenia - gleby (w podrozdziale 2.3) i

wybranych element6w agroklimatu (temperatury tab. 3 i opad6w tab. 4) wskazuje na

orientacjq Doktoranta w tej dziedzinie, zrozumienie uwarunkowan wzrostu, rozwolu I

plonowania ro6Iin od warunkow siedliska oraz faktu, 2e wyniki doswiadczen

polowych, wzbogaconych o opis zabieg6w agrotechnicznych, mozna analizowac

wytqcznie na ich tle, co znalazlo wla6nie odzwierciedlenie w podrozdziale 2.4

dysertacji

Nastgpny rozdzial, tj. ,,Wyniki" skladajqcy sig z 8 podrozdzial6w obejmujqcy 86

stron tekstu wraz z 39 tabelami stanowi zasadniczq czqSi pracy i poSwigcony jest

przedstawieniu i analizie, zgromadzoneg o przez 3 lata badari, materialu

empirycznego. Autor zaprezentowal w niej bogaty ladunek wynik6w, zestawiony w

prawidlowo skonstruowanych tabelach oraz om6wil ten material w oparciu o kryteraa

statystyczne (analiza wariancj i, wspolczyn n ik korelacj i Pearsona).

Zaufanie do prezentowanych wynik6w wzbudza spos6b ich uzyskania jak te2

szeroki zakres badai polowych i laboratoryjnych, obejmujqcy m.in. obsadg po

wschodach lubinu bialego i bobiku, strukturg plonu imorfometrig uprawianych ro6lin,

masg i sklad chemiczny resztek pozbiorowych, zachwaszczenie. Tak wielowqtkowe

podej6cie Autora do zagadnieri systemow uprawy roli dodatkowo podnosi walory

recenzowanego opracowania oraz dowodzi Jego dociekliwoSci i pracowitoSci.

Dwa pierwsze podrozdzialy dotyczq analizy polowych wschod6w oraz pomiar6w

biometrycznych w okresie wegetacji lubinu biaiego (3.1) i bobiku (3,2.).

Plon i elementy plonowania tych gatunk6w zostaly om6wione w podrozdziale

3.3.(lubin biaty) i3.4. (bobik). Doktorant zajql sig w nich m.in.: cechami

biometrycznymi majqcymi wphTw na wielkoSi plonu lubinu bialego ibobiku analizujqc

szczegolowo obsadg na jednostce powierzchni przed zbiorem, liczbg strqkow na

ro5linie, liczbq strqk6w i nasion w strqku na pqdzie gtownym i pqdach bocznych,

liczbg nasion z jednej ro5liny.

Kolejne trzy podrozdzialy dotyczq zawarto5ci i plonu bialka w nasionach,

zawartoSci i pobrania azotu w plonie koficowym oraz masy i warto6ci nawozowej

resztek pozniwnych.

W podrozdziale 3,8. Doktorant przedstawil wyniki analizy zachwaszczenia w fazte

pelni kwitnienia tubinu biaiego (tab. 45) i bobiku (tab. 46). Ocena dotyczyia liczby i

Swiezej masy chwastow bez odchwaszczania chemicznego (na obiektach

kontrolnych) i z pielqgnacjq chemicznq.



w podrozdziale 3.9 ,,uproszczona ocena ekonomiczna" Autor przedstawil wartosc

produkcji lubinu bialego i bobiku wg cen z 2017 r., koszty bezpoSrednie i koszry

poSrednie, wyliczyl dochod rolniczy (z doptatami ibez doplat) oraz wska2nik

oplacalno6ci produkcji.

W rozdziale ,,Dyskusja wynik6w" Autor rozprawy na 30. stronach konfrontuje

wyniki badan wlasnych z najnowsz4 literaturE krajow4 i Swiatowq, Rozdzial ten

Swiadczy o duZej erudycji idojrzatoSci naukowej Doktoranta.

,,Stwierdzenia i wnioski" to rozdzial pracy stanowiqcy synteze badari,

Zaprezentowane tu sE przemy6lenia Doktoranta nad siedliskowymi, produkcyjnymi i

ekonomicznymi skutkami siewu lubinu bialego odmiany Butan i bobiku odmiany

Albus w zaleznoSci od czynnikow do6wiadczenra. Przedstawione przez Niego

stwierdzenia iwnioski mfqw zasadzie pelne uzasadnienie w uzyskanych wynikach i

sq logicznym nastgpstwem przyjgtej formy ich omowienia (patrz uwagi). W moim

odczuciu jest ich jednak zbyt du2o, bo a2 22. Za najcenniejsze, majqce znaczenie dla

praktyki rolniczej, uwaZam wnioski: 15, 20 i 21.

Pracg koiczy wykaz a2 336 pozycji piSmiennictwa oraz 12 odno5nikow do stron w

internecie. Swiadczy to o doglgbnym zapoznaniu sig z literaturq przedmiotu i

ogromnym oczytaniu Doktoranta.

Lektura pracy nasungla mi kilka uwag, czgsto dyskusyjnych. Z tego powodu,

niezale2nie od pozytywnej oceny calo6ci pracy, pragnQ zwrocii uwagQ na pewne

usterki i uchybienia, kt6re mog4 Doktorantowi ulatwi6 i pomoc w nadaniu jej

ostatecznego ksztaltu przed oddaniem do druku w wydawnictwie naukowym; mogq

tak2e przydac sig w dalszej dzialalnoSci naukowo-badawczej.

1. Proponujg, aby Autor pzed zlo2eniem elaboratu do druku przemy6lal jego tytul.

W obecnym brzmieniu jest on zbyt ogolny i malo precyzyjny. Po slowach

....wybranych roSlin strqczkowych czytelnik ma prawo spodziewa6 sig w opisie

wigkszej liczby gatunkow, gdy tymczasem w do6wiadczeniu badano tylko fubin

biaty i bobik. Rodzi sig te2 pytanie, co stanowilo kryterium wyboru tych gatunk6w?

2, W rozdziale ,,Material i metody" (str. 25-42) zostalo wyodrgbnionych a2 5

podrozdzialow, w kt6rych podano lokalizacjg badah, metodg zalo|enia

doSwiadczenia, czynniki badawcze, zakres badai szczegoiowych, opis warunk6w

siedliskowych z charakterystykq gleby i warunkow agrometeorologicznych oraz

stosowanq agrotechnikg. Moim zdaniem praca zyskalaby na przejrzystoSci, gdyby

rozdzial ten podzielic na dwa odrebne np. Metodyka i zakres badafr, gdzie



opisany bylby schemat do6wiadczenia z czynnikami badawczymi otaz

charakterystyka badan szczegolowych. Informacje o warunkach klimatycznych,

glebowych i wybranych elementach agrotechniki proponujg oddzielic od metodyki

badan izakresu badari, umieSci6 w oddzielnym rozdziale i zatytulowac go np.

Warunki prowadzenia badan i wyodrqbnic w nim np. podrozdzialy: 1.

Charakterystyka warunkow glebowych, 2. Warunki meteorologiczne 3.

Agrotechnika (z opisem czynnik6w, kt6re nie byly ro2nicowane doswiadczalnie

np. charakterystyka odmian, nawozenie mineralne, ochrona przed chwastami,

chorobami i szkodnikami).

3. W tabeli 2 zawartoSc przyswajalnych form pienrviastkow podano w formie

tlenkowej. W ostatnim czasie w pracach naukowych zaleca sig przeliczante

zawartoSci sktadnikow od2ywczych z form tlenkowych na formy pierwiastkowe, a

zawartoSc wqgla podaje siq w g kg-1 gleby.

4. Wnioski powinny stanowic kwintesencjg badarl iw pelni nawiqzywac do ich celu i

zakresu. W pracy wnioskow jest zbyt du2o, bo a2 22. Sam Autor czgsc z nich

okresla jako stwierdzenia. Moglyby sig one z powodzeniem znalezi sig w
podsumowan iu.

5. W pracy opisywane sq dwa niezalezne doSwiadczenia. Jedyne, co ich lqczy to

czynnik badawczy I rzgdu tj. sposoby uprawy roli, dobor testowanych gatunkow -
oba z grupy roSlin strqczkowych oraz zakres badah szczegolowych. R6znice to

m. in. spos6b kielkowania nasion irozwoju roslin, zaplanowana obsada ro6lin na

jednostce powierzchni po siewie (czynnik badawczy ll rzgdu), plonowanie (u

iubinu bialego plon moze pochodzic z rozgalgzien bocznych), rozna zawartoSc

bialka w nasionach, rczna zawafto56 azotu w resztkach itd. W zwiqzku z
powy2szym o wiele latwiejszym zadaniem bytoby oddzielne wnioskowanie dla

do6wiadczenia z lubinem biatym ioddzielne - z bobikiem i dopiero tam, gdzie

mo2na tego dokona6 - pr6ba syntezy (patrz - wniosek 15, 17,19,20 czy 21).

We wnioskach malo zrozumiale sq sformulowania typu: wschody polowe

zwiqkszaly sig, malal jednak procent ich realizacji (wniosek 2), czy ...do drugiego

poziomu czynnika..., do tneciego poziomu czynnika (wnioski 9;11;14). We

wniosku 16 uzyto sformulowania ... na kontroli. W do6wiadczalnictwie winno sig

u2ywac okreSlenia obiekt kontrolny.

Kilkana5cie publikacji, zwlaszcza zagranicznych, w kt6rych prezentowano wyniki

uzyskane w odmiennych warunkach klimatyczno-glebowych i organizacyjno-

o.

7.



I

technicznych nie sq w pelnr por6wnywalne z wynikami uzyskiwanymi w naszym

kraju i mo2na je z powodzeniem pominq6.

Przy tak szerokim i trafnym doborze pi5miennictwa z powodzeniem mozna by

zrezygnowac z pozycji ksi4Zkowych takich jak np. RoSliny strqczkowe autorstwa

Z. Jasinskiej i A. Koteckiego, Nawadnianie roStin pod red. S. Kaczm arczyka i L.

Nowaka, Ekonomika produkcji rolniczej pod red. R. Kisiela i innych, tym bardziej

2e zosialy one najczgSciej zacytowane tylko 1 raz.

Z obowiqzku recenzenta zaznaczam rowniez, 2e zdarza siq cytowanie pozycji

piSmiennictwa, kt6rych nie ma w wykazie np. Jasinska, Malarz 1983 (str. 12) czy

Malecka iin.2012a (str. 1B), Malecka-Jankowiak iin.2015 (str. 18).

Wprawdzie w tej czg6ci oceny rozprawy doktorskiej Pana mgr. Mariusza Tomasza

Kowalskiego skoncentrowaiem sig glownie na wyeksponowaniu uwag i wskazaniu

niedociqgnigi. Jak juZ wczeSniej zaznaczylem, uwagi te tylko w czgsci sa krytyczne,

w znacznq mierze majq natomiast charakter dyskusyjny, ale taka jest rola

recenzenla.

Mam nadziejg, 2e Doktorant zechce uwzglgdnic powy2sze uwagi

I zastzeZenia przygotowujEc siq do publicznej obrony pracy. Mogq byc one rowniez

pomocne dla Niego przy przygotowywaniu dysertacji w wersji dla wydawnictwa.

3. Wniosek koricowy

Po szczegolowym przeanalizowaniu przedlo2onej do oceny pracy

mgra in2. Mariusza Tomasza Kowalskiego pt. ,,Wplyw pasowej uprawy

roli oraz obsady rofilin na wzrost i plonowanie wybranych roslin

strqczkowych'l wykonanej w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. lreny Maleckiej-Jankowiak oraz

promotora pomocniczego dra in2. Tomasza Piechoty stwierdzam, ze spelnia ona

wymogi naukowe i formalne stawiane rozprawom doktorskim. Praca stanowi

samodzielny dorobek Autora, w kt6rej dowiodi On, iz posiadf umiejgtnoSc

postawienia hipotezy badawczej i sformulowania celu pracy, doboru materialu

badawczego i metod badawczych oraz wybrania wlaSciwych kryteriow statystycznych

wykorzystanych przy opracowaniu wynik6w badan.

9.



Biorqc powyzsze pod uwagg stwierd zam, Ze recenzowana rozprawa spelnia

wymogi zawafte w ,,Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki" z dnia 14 marca 2003 roku, stawiane pracom

doktorskim, Tresc pracy i zakres badari umiejscawia jq w dziedzinie nauki rolnicze,
dyscyplinie agronomia. Wnoszq, by Wysoka Rada Wydzialu Rolnictwa

i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w poznaniu dopu5cila

mgra ini. Mariusza Tomasza Kowalskiego do dalszych etap6w przewodu

doktorskiego.

Proponujg rowniez wyroZnic recenzowane pracg doktorskq odpowiedniq nagrodq.

Uzasadniajqc powy2szy wniosek chcA podkreSlii:

- nowatorstvvo przeprowadzonych badafi z zakresu uprawy roli,

- wartoSd poznawczq i aplikacyjnq podjgtego tematu,

- zakres wykonanych prac i ich pracochlonno5c,

- ogromny wklad pracy wlasnej,

- znajomo66 literatury o zasiggu Swiatowym,

- spos6b opracowania i prezentacjg wynikow,

- wykonane obliczenia matematyczno-statystyczne.

Prof. dr hab. Marek Marks

:ffa"ztL ,tro-ls
Olsztyn, 31 grudnia 2018 r.


