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Recenzja

pracy doktorskiej mgr ini. Romana Roszkiewicza

pt. "Reakcja Iolium multiJlorum cv.Trur i Festulolium bruunii cv. Felopa na

nawo2enie azotem i magnezem w uprawie polowej na glebie lekkiej"

rvykonana na proSbg pnrf. dr hab. Anny Kryszak Dziekana Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyrazon4 w pi5nrie z dnia l5 maja 201 7 roktr

Na przerniennych u2ytkach zielonych dobor gatunk6w iodrnian traw w du2ym

stopniu dccydu.ie zar6wno o wielkodci, jak i o jakoSci uzyskiwanych plon6w. Istotnq

rolg odgrywa rownieZ nawoZenic, zwlaszcza nawoZenie azotem bgd4ce glownym

czynnikiern plonotw6rczym. W istniej4cej obszernej literaturze naukowei poSwigconei

temu problemowi zwraca sig powszechnie uwagg na regionalnc zr6Znicowanie

uzyskiwanych wynik6w. Jcst to efbkt duzej zmienno5ci warunk6w klimatyczno-

glebowych oraz r62nicor.vanego poziomu pratotcchniki. Biorqc powyZsze pod uwagg

nale|y ut.na(. temat rozprawy doktorskiei za w pelni uzasadniony.

Uklad rozprawy doktorskiej jcst typowy dla tego typu opracowai. Podzielono

j4 na 8 rozdzial6w'. Wstgp, Przeglqd literatury, Metodyka badait, IVyniki badait,

Dvskusj a wynikow, Ilnioski, Wykaz lileratury i Slreszczenie. Calo56 rozprawy

obejmuje 158 stron. W tre3ci opracowania znajdu.j4 sig 53 tabcle, 43 rysunki oraz 6

fotogratii.

We wstgpie Autor omarvia pokr6tce z-nacz.enie wybranych do badari gatunkow

tra\r' oraz rolg azotu i magnczu w ksztaftorvaniu wielko3ci ijako6ci plonu. Poslu2ylo to

do uzasadnienia cclu podjgtych badaA. ZosIat on sfbrmulowany nastgpujqco:

,,okreilenie wplywu nawo2enia azotem oraz magnezem na plonowanie oraz jako,it

paszy uzyskanej z zasiew6w Festulolium braunii i Lolium rnultillorurl lt uprawie



polowej na glebie lekkiej. Podjgto rdwnie2 pr6bg okreilenia oddzialywania

zastosowonych kombinacji nawo2enia nu zawartoici niektarych skladnik6w

pokarmowych w pozyskiwanynt materiale roilinrym maiqcym wpttnu na iakoii paszy

przeznaczonej dla koni sportowych". Sfirrmulowanie drugie.i czg(ci wymaga

przeredagowania.

'V,/ Przeglqdzie literatury na 23 stronach znajdujemy om6wienie wplywu

nawo2enia na plonowanie traw i jako5i pozyskiwanej pas7.y oraz opis badanych

gatunk6w rraw - Lolium multiflorum i Festulolium braunii. Niezbyt fortunny jest

podzial wyr6Znionego podrozdzialu Wplyw nawo2enia azotem i .jego rola w

ksztaltowaniu plon6w i jakoit paszy na 2 kole.ine czqici: Azot azotanowy oraz Magnez

w roilinie i Zywieniu zwierzqt. Do opracowania tego rozdzialu Autor rvykorzystal 90

pozycii piSmiennictwa. WigkszoSi publikacji (ok. 39%) pochodzi z ubieglego wieku, a

tylko ok. 27%o to prace z ostatnich 1 0 lat.

W rozdziale Metodyka badait opisano czynniki dodwiadczefi, wykonane

pomiary. analizy rraterialu roSlinnego i gleby oraz wykonanc prace kameralne.

Opisano teZ warunki prowadzenia do6wiadczeri polowych - scharaktcryzorvano glebg i

przebieg pogody (tempcratura powietrz.a, opady atmosleryczne, wsp6lczynnik

hydrotermiczny Siel ianinowa).

Badania polowe prowadzono w latach 2012-2014 (tylko 2 sezony wegetacyine)

na glebie klasy lVb w ramach 2 doSwiadczefi 2-czynnikowych - jedno z Festulolium

braunii odm. Felopa i drugie z Lolium multiflorum odm. Tur. Czynnikami

doSwiadczeri byly:

I . nawoZenie magnezcm (MgO): 0 i 25 kg ha-r.

2. nawozenie azotem (N): 0, 60. 120 i 180 kg ha-r.

Bior4c pod uwagg cel badaf lepszyrn rozwi4'zaniem bylby inny uklad

doSwiadczenia, gdzie jednym z czynniktiw bylby gatunek trawy.

W sezonie wegetacy.inym zbierano 2 pokosy. Badania polowe obejmowaly

pomiar wskaznika zielonosci lisci (SPAD), pomiar indeksu powicrzchni li(ci (l,AI)

oraz okreslenie plonu zielonki. w materiale roslinnym okreslono zawartosc suchej

masy, skladnik6w organicznych (chlorotil, karotcnoidy. inwcrtaza kwasna, reduktaza

azotanowa. bialko, tluszcz, celuloza" hcrniccluloza) oraz skladnik6w rnineralnych
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(popiol surowy. azolany, P, Mg, Ca i K). Po zbiorze ka2dego pokosu oznaczono w

glebie zawarto5d azotu amonowego i azotanowego w dw6r:h warstwach 0-30 i30-60

cnr. Wyliczono plon suchej masy, zawarto3( zwi4zkow bezazotowych wyci4gowych w

roSlinach, rvynicsienic skladnik6w pokarmowych z plonem, efektywnoSd rolniczq i

fizj ologiczn4 azotu or a7. koncentracj g energi i metabol i cznej.

Metodyka badari zostala przedstawiona w miarg iasno i przejrzyScie. Potrzebne

sq jednak pewne wyja5nienia. Nie podano w jakiej fazie rozwojowei zna.jdowaly sig

roSliny w chwili zbioru pokos6w. Nie wyja5niono co oznacza w opisic czynnika I

rzqdu da$ka..25 kg MgO ha-r: (15 kg MgO ha-r)". Wy.ja(nienia wyrnaga te2 opis

czynnika [I rzgdu. Podano, i2 ,,luZyto saletrg amonowq 34% (20 kglha) oraz mocznik

460/o". cz! rzeczywiScie wysiano 20 kg saletry amonor.vej? | rzccz na.iwa2niejsza.

dlaczego nawoZenie azolem (zwlaszcza dawki N 120 i 180 kg ha-r) ipotasem (dawka

K 120 kg ha'r) zastosowano .jednorazowo przed ruszeniern wegetac.ji?! Jcst to

powazny bl4d metodyczny. Sam Autor we wstgpie napisal ,,Kluczowe jest ...

racjonolne stosowanie na trwalych u2ytkach zielonych i w uprawach polowych traw

nawo2enia mineralnego fosforem, polasem a w szczeg6lnoici azolem i magnezem".

Prz.y wzorze do wyliczenia energii metabolicznej (str. 42) potrz.ebne jest wyjaSnienie

jak uzyskano parametry Ws i BAW.

Rozdzial l(yniki badafi zajrnuje 68 stron. Przedstawiono w nim obszerny

material faktograficzny. Podzial tej czgSci pracy na 20 podrozdzial6w pozwolil na

przc.irzyste pokazanic zalezno6ci badanych parametr6w od czynniktiw doSwiadczen,

czyli od nawo2enia azotem i magnezem. Wy2sze plony i lepsz4 jakodc (zawartoS<i

skladnik6w pokarrnowych) uzyskano z Festulolium braunii odm. Felopa w

por6wnaniu Lolium multiflorum z odm. Tur. W uprawie Lolium multifloraz dawki N

powy2ej 60 kg ha-l nie przyniosly istotnych zwylek plonu, natorniast w uprawie

Festulolium braunii tylko dawka N 180 kg ha-r nie spowodowala istotncgo przyrostu

plonu. Srednie plony suchej masy uzyskane z 2 lat badafi nie wykazaly istotnego

wplywu zastosowanego nawo2enia magnezem.

Przedstawiaj4c wyniki badaii Autor zbyt czgsto zwraca uwagg na tendencje, a

powinien sig skupi6 na zr6Znicowaniu wynik6w istotnym pod wzglgdenr

statystycznym. Np. na str. 47 znatduje sig stwierdzenie ,.Warto podkrellit szczep46lnie



korzystny wp$nu wniesienia 25 kg MgO po zastosowaniu dawki 180 kg N ha't, w

wyniku czego uzyskono przyrost plonu .suchej masy wynoszqcy l5.a dt ha /". ale nie

byla to r62nica istotna (rys. 7).

W podrozdzial e 4.7 Zawartoii azotu i bialka w materiale roilinnym opisano 2

razy te same zaleZnoici, przeciez zawartoSi bialka og6lnego wyliczono z zawartoici

azotLt poprzez przemnoZenie przez 6 ,25 .

W rozdziale Dyskusja wynik6w wykorzystano 102 pozycje literatury, z czsgo

ok. 29o/o ukazalo sig w ostatnich 10 latach. a ok. 35't/o pochodzi z ubieglego wieku.

Autor przyj ql podobny uklad jak przy omawianiu wyniktiw badari. Lepszym

rozwi4zaniem byloby podsumowanie wynik6w syntetycznie ukazuj4ce wplyw

nawo2enia azotem, wptyw nawo2enia magnezem oraz wsp6ldzialanie azotu i

magnezu.

W rozdziale tym znajdujq sig powt6rzcnia treici z rozdziafu Wyniki badait. Np.

w podrozdziale 5.I5 Zawartolt skladnik6w mineralnych w paszy (str. 138) por.rtorzone

s4 prawie cale akapity ze strony 90. Nie znalazlem w pracy odniesieniajak nawoZenie

wplywa na jako5e paszy przeznaczonej dla koni sportowych" co bylo m.in. cclem

prowadzonych badari. Wyj4tkiem.iest tylko wyliczenie energii mctabolicznej dla koni.

W rozdziale l(nioski znajdu.ie sig podsumowanie przeprowadzonych badari. W

wigkszo5ci przypadkow sq to stwierdzenia zawierai4ce konkretne dane liczbowe,

brakuje natomiast uogtilnieri, kt6rych dobryrn przykladem jest wniosek 1.

Autor wykorzystal w pracy 209 pozycji literatury naukowej. Zbyt malo, bo ok.

28%o cytowanej literatury pochodzi z ostatnich 10 lat., natomiast prace z ubieglego

wieku stanowiq ok. 43oh. W pracach naukowych nie powinno sig odwolywai do

publikacji populamych i podrgcznik6w. W ocenianei pracy w uykazie literatury

znajduje sig l0 publikacji popularnych oraz l0 pozl'cji o charakterze

podrgcznikowym.

Oceniana rozprawa zawiera szereg usterck, np.:

Y ,,Festuloium braunii jest krzy2owkq powstalq z migdzyrodzajowych

mieszariciw" ? (str. 22)

Y ,,W sklad gleby wchodzq: piaski 85%, pyfu I 3% oraz ily 2%" (str.30)



,,Sezon wegetacyj ny 2012/201 3" (str. 30)

W tabeli 3 nie zgadzajq sig surny. np. I pokos 69,8. pokos II 16,9, l4cznie

86,8 zarniast 86,7

Puste zdania typu ,,Zale2noit plonu suchej

multiJlorum od zastosowanej dawki azotu

przedstowione na rysunku 13" (str. 50)

T,awarrol( skladniktiw pokarmowych w glebie

przeliczeniu na 100 g. (str. 30)

,,Kombinacja'' zamiast ,,obiekt" (np. str. 127)

Blgdna pisownia iednostek. np. na rysunkach

by( ,dawka N (kg ha !)"

masy roilin 2ycicy Lolium

opisuje r6wnunie regresj i

nie powinno sig podawai w

iest ,,ftg N ha-t", a powinno

Podsumowanie

W prowadzeniu doSwiadczeir polowych popelniono bardzo powaZny blqd

metodyczny. Roczne dawki nawoz6w wysiano jednorazowo na wiosng, co jest

sprzeczne z racjonaln4 gospodarkE na u2ytkach zielonych, zar6wno trwalych, jak i

przemiennych. Uzyskane w ten spos6b wyniki badari prowadzq do blgdnych

wniosk6w, a ich dyskusja przeprowadzona w obecnej formie nie iest wladciwa.

Wniosek kofcowy

Przedstawion4 do recenzji rozprawg doktorsk4 oceniam negatywnie. Nie

stanowi ona oryginalnego rozwi4zania problemu naukowego, a wigc nie spelnia

wymog6w merytorycznych i szkoleniowych stawianyrn kandydatom do uzyskania

stopnia naukowego doktora okreSlonych w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (z

p6Znieiszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. poz.

Olsayn, 14 czerwca 2017 r.
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