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Recenzja

pracy doktorskiej mgr in2. Anny Smurzyriskiej pt. ,, Wplyw wybranych technologii na emisje

gazowe z przecnowwaneJ gnoJotetcy

Przedstawiona do oceny praca doktorska zostala przygotowana w Pracowni Ekotechnologii

Inst)'tltu In2ynierii Biosystem6w Uniwersltetu Przgodniczego w Poznaniu, a jej

promotorem byl dr hab. Jacek Dach, prof. nadzw., natomiast promotorem pomocniczym dr

in2. Wojciech Czekala. Dysertacja jest bardzo obszema, ma formg tradycyjnego maszynopisu

(170 stron), w kt6r).rn wyodrgbniono nastgpuj4ce rozdzialy'. Wstgp (1,5 strony), Przegl4d

literatury (29 stron), Cel i zakes pracy (1,5 strony), Metodykg badair ( 15 stron), W;,r:riki

badan (64 strony), Dyskusjg (18 stron), Wnioski (2 strony), Bibliografig (21 stron; 13 pozycji

rozporz4dzeh, ustaw, norm, akt6w prawnych etc. oraz 228 pozycji naukowych w jgzyku

polskim i angielskim), Spis tabel (0,5 strony), Spis rycin (4,5 strony; I 13 rycin) oraz

Streszczenie - w iQz. polskim i angielskim (po 2 strony), a takie wykaz wa2niejszych

oznaczei.

Og6lna ocena pracy

Tematyka pracy doktorskiej mie6ci sig w obszarze nauk rolniczych , dziedzinie nauki rolnicze,

dysclplinie in2ynieria rolnicza i dotyczy aktualnych i wa2nych problem6w badawczych i

praktycznych istotnych zar6wno dla zwierz4t jak i czlowieka ze wzglgdu na duZy wply'rv

intensyrvnej produkcji zwierzgcej na Srodowisko naturatne.

W pracy podjgto wysilek w celu zbadania i oceny l1 technologii redukuj4cych emisje metanu

i gaz6w odorowych podczas gospodarowania gnojowic4. Analizowano zar6wno technologie

powszechnie stosowane w zachodniej czg6ci Europy, jak i nowe rozwi4zania. Wobec plan6w

Komisji Europejskiej zwi4zanych z wprowadzeniem podatku od ilo3ci wyemitowanego
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metanu a tak2e zamiar6w polskiego rz4du dotycz4cych wprowadzenia tzw. ustawy

antyodorowej, wskazanie najkorzystniejsz ego rozwiqzania w warunkach polskiego rolnictwa

ma znaczenie przlrodnicze, spoleczne i ekonomiczne.

Celem pracy bylo cyt.: wskazanie skutecznej technologii stosowanej podczas przechowywania

gnojowicy pod wzglgdem redukcji emisji metanu, amoniaku i siarkowodoru, natomiast

hipoteza badawcza zakladala, i2 cyt.: zastosowanie wybranych technologii podczas

przechowyuania gnojowicy pozwala na redukcjg emisji metanu, amoniaku i siarkowodoru

W badaniach wykorzystano gnojowicg bydlgcq i Swinsk4 pochodzqce z gospodarstw

zlokalizowanych w Wielkopolsce, utrzyrnuj4cych zwierzgta w systemach bez6ci6lkowych.

Badano 11 wybranych technologii potencjalnie redukuj4cych emisje metanu i gazow

odorowych podczas gospodarowania gnojowic4: (1) aeracjg, fermentacjg metanow4 w

warunkach (2) mezofilowych i (3) termofilowych, dodatki (4) Efekty"wnych

Mikroorganizm6w, (5) produktu mineralnego na bazie wgglanu wapnia i magnezu, (6) tlenku

cynku, (Z) zakwaszenie, (8) alkalizacjg, (9) zaporg gazowy w postaci oleju slonecznikowego,

sorbenty w postaci (10) kory sosnowej i (11) wggla drzewnego.

Badania wskazaly na mo2liwoS6 redukcji emisji metanu, amoniaku i siarkowodoru podczas

przechowpvania gnojowicy przy zastosowaniu testowanych technologii. Najwa2niejszym

osi4gnigciem ocenianej pracy doktorskiej jest wykazanie efektlrvno6ci poszczeg6lnych

technologii w odniesieniu do gnojowicy Swinskiej i bydlgcej, kt6re z racji fizjologii procesu

trawienia u zwierz4t od kt6rych pochodz4 wykaz$4 dtt2e r62nice w skladzie a w
konsekwencji w zachodz4cych procach fi zykochemicznych (mikroflora).

Pozyty'uvnie oceniam warto6d poznaw cz4 pracy. Wyniki mai4 szansg mie6 dtLe znaczenie dla

praktyki rolniczej i kreowania polityki rolnej w zakesie regulacji zwi4zanych z

ograniczeniem emisji gaz6w cieplamianych (metan) i odorowych (amoniak i siarkowod6r), a

takZe stanowi6 tre66 wysokiej jakoSci publikacji naukowych.
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Ocena kolejnych rozdzial6w dysertacji

Praca, jak ju2 wspomniano , zostala przygotowana w formie tradycyjnego maszynopisu. Jest

to zgodne z obowi4zuj4cymi regulacjami prawnymi. Pomimo wszystko jednak dziwi6 moZe

tradycyjna forma dysertacji doktorskiej (a nie zbi6r publikacji naukowych), kt6ra powstala w

bardzo prg2nie dzialaj4cym Zespole badawczym publikuj4cym swoje osi4gnigcia naukowe w

najlepszych periodykach Swiata.

ZakJadam,2e uzyskane wyniki zostan4 opublikowane i w6wczas przedstawiony tekst ulegnie

diametralnym zmianom. Z obowi4zku recenzenta przedstawig jednak uwagi do otrzl,rnanej

wersj i.

Tytul dysertacji jest malo precyzyjny. Zaczyna sig on od sl6w ,,Wplyw wybranych technologii

.... ", nie sugeruj4c niestety czego dotycz4 owe technologie. Zorientowani w tematyce zdajE

sobie sprawg, 2e tytul sugeruje 'wybrane technologie przechowywania gnojowicy', jednak dla

przeciEtnego czytelnika nie jest to jasne.

Wykaz najwa2niejszych oznaczei nie zawiera wszystkich niezbgdnych dla bezkolizyjnego

czytanr pracy.

We ,,Wstgpie" Autorka umiejgtnie wprowadza czyelnika w omawiane zagadnienie, podobnie

rozdzial ,,Pnegl4d literatury" jest w miarq sprawnie napisany. Moim jednak zdaniem znajduj4

sig w nim nie6cislo6ci oraz niepotrzebnie cytowana jest podstawowa wiedza akademicka. Na

przyldad pierwszy rysunek przedstawiaj4cy ,,poziom korzystnych uwarunkowati

przyrodniczych dla rolnictwa" winien by6 om6wiony a nie tylko poparty cytacj? bez treSci.

Rozdzial jest obszemy, moim zdaniem zbyt obszemy, i pewne informacje rozmlwaj4 gl6wny

naukowy nurt pracy. Nie ma na przykJad koniecznoSci tak dokladnego opisywania kraj6w

prowadz4cych induskialne rolnictwo oparte na intensyrvnej produkcji zwierzqt i wielu innych

w4tk6w. Wystarczyloby jedynie ich zasygnalizowanie, jako 2e stanowiQ tlo a nie podstawg

pracy.

Jako konkluzjg omawianych rozdzial6w przedstawiono hipotezg badawczq pracy. Niestety

postawiona hipoteza bgd4ca powt6rzeniem (pelniejsz4 wersje) tltulu pracy nie wnosi 2adnej
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wiedzy. Hipoteza badawcza winna by6 zdaniem twierdz1cyn, stwierdzeniem sformulowanym

na podstawie dotychczasowych doSwiadczeri wlasnych i analizy dostgpnej literatury.

HipotezE badawcz4 nale2y zweryfrkowat pozytytnie b4M negatywnie. Niestety

zaproponowana hipoteza jest zbyt o96lna i nieprecyzyjna.

,,Metodyka badan" r6wnieZ zostala opisana bardzo obszemie. Wstgpna czE36 dotyczqca

materialu badawczego zostala jednak opisana do36 enigmatycznie. Dotyczy to czasu badair

podczas magazynowania i czasu fermentacji dla poszczeg6lnych gnojowic, a tak2e momentu

homogenizacji. Sugerowalabym ponadto umieszczenie tabeli 7 dotycz4cej parametr6w

fizykochemicznych badanych gnojowic w dalszej czgSci pracy. Podobnie jak w poprzednich

rozdzialach Autorka umie6cila w tekScie wiele rozbudowanych, jednak niewiele wnosz4cych

zdait. PrzyL<Ladem niewla6ciwego opisu jest migdzy innymi podrozdzial dotycz1cy Analizy

chromatograficznej (4.5.2.; str. 53). Stwierdzenie w pracy naukowej, 2e c5t.: ,,Zak:res

prowadzonych badari optymalizacyjnych zwi4zanych z opracowaniem parametr6w

rozdzielenia chromatograficznego wybranego gazu opierai sig na dobraniu wlaSciwej

kolumny chromatograficznej, oke6leniu progmmu temperaturowego, uregulowaniu

temperatury oraz trybu pracy dozownika i ustawienia natg2enia przepllrvu gazu no6nego"

zajmuje du2o miejsca a nie wnosi nic. W pracy naukowej kaide zdanie winno by6 napisane w

okre6lonym celu i powinno wnosi6 treS6. Opis metodyki badawczej powinien pozwala6 na jej

powt6rzenie w praktyce, a wszystko co istotne mo2na napisa6 kr6tko. Pomimo wielu zdati

trudno znale26 informacje dotyczqce zastosowanego chromatografu, gdy2 napisane s4 w

du2ym rozproszeniu.

Reasumuj4c stwierdzam, 2e zadania badawcze wykonano prawidlowo, posluguj4c sig

odpowiednimi narzgdziami badawczymi.

Rozdzial ,,Wyniki badait" przftacza, chociu2 pokazuje ogrom wykonanej pracy i wskazuje na

pelnq analizg postawionego problemu. Liczba badanych tecbnologii oraz liczba

analizowanych parametr6w determinuje liczbg uzyskanych wynik6w. Niestety nie zmienia to

faktu, iz bardzo trudna i czasochlonna jest efektpma analiza tego rozdzialu. Bardzo wainy i

zgrabnie napisany jest przedostatni podrozdziat,,Wyrik6w" analizujqcy koszty emisji metanu

podczas przechowywania gnojowicy poddanej wybranym technologiom.
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Opis statystycznej analizy wynik6w badaf jest obszemy i bardzo precyzyjnie przedstawia

wykorzystany model oparty na Sztucznych Sieciach Neuronowych. Wykorzystanie jednych z

najnowoczeSniejszych metod statystycznych umo2liwiaj4cych wla6ciw4 analizg uzyskanych

wynik6w zasluguje na podkre3lenie i pochwalg.

Dyskusja pracy ograniczona jest w wielu wypadkach do prostego por6wnania wynik6w

wlasnych z wynikami innych autor6w, dotyczy to technologii wcze6niej opisanych. Jgzyk

bar&o og6lny i ponownie Autorka napisala wiele zdaf zwigkszaj1cych objgtoSi tekstu (co w

przypadku ocenianej dysertacji nie jest konieczne) ale nie wnoszecych tre6ci. Dyskusja nie

jest miejscem przedstawienia tak dokladnego opisu etap6w biodegradacji. W cz96ci dyskusji

dotycz4cel Efektywnych Mikroorganizm6w przedstawiono zbyt szczeg6lowq ich

charakterystykg, jednak niepozbawion4 braku precyzji. Autorka stwierdzila np. clt.: ,,Ponadto

przeprowadzona analiza DNA stwierdza nisk4 liczebno36 bakterii w handlowyrn preparacie

Efektyrvnych Mikroorganizm6w". Jaka analiza, kto przeprowadzit, jakie i gdzie s4 wyniki?

Nie zauwaZylam a byt mo2e przeoczy\am wyja6nienie sformulowania ,,nadprodukcja

gaz6w". Co to znaczy2 Nadprodukcja w stosunku do czego, jakiej wartoSci?

Po zapoznaniu sig z powyZej wyszczeg6lnionymi rozdzialami pracy bardzo liczylam na

podsumowanie badari i sformulowane wnioski. Niestety, wnioski w zasadzie sprowadzaj4 sig

do przy.rvolania najwa2niejszych wynik6w. Podane s4 w du2ym chaosie i nieladzie, i nie

porz4dkujq uzyskanej w efekcie przecz5ftania pracy doktorskiej wiedzy. Pierwsze trzy wnioski

nie wnosz4 w zasadzie nic. Podane w pierwszych uzech wnioskach stwierdzenia: 'wykazaly

r62n4 skuteczno66', 'odnotowano zr62nicowany przebieg' , 'poziom emisji zale2y od rodzaju

zastosowanej technologii','efektywnoS6 zaleLy od warunk6w Srodowiskowych' mo2na byto

napisai przed zrealizowaniem badaf .

Sugerujg podsumowa6 badania, uporz4dkowa6 wnioski i pokusi6 sig o sporzqdzenie rankingu

badanych technologii w kontek6cie mo2liwoSci i korzy3ci wynikaj4cych z ich zastosowania

do przechowyr,vania gnojowic. Sugeruje jasne wylonienie najefektywniejszej technologii,

r6wnie2 w kontek5cie koszt6w wykorzvstania.
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W pracy wykorzystano bogat4 literaturg 2r6dlowq, chocia'2 jej dob6r nie jest w pelni

satysfakcjonuj4cy, gdyZ wSr6d 228 pozycli stosunkowo niedu2o prac pochodzi z ostatnich 3

lat.

Podsumowanie

Ocena pracy w kontek6cie ustawowych wymagair stawianych rozprawom doktorskim winna

odnosii sig przede wszystkim do oryginalno3ci badan i og6lnej wiedzy doktoranta z danego

zakresu. Opisane w dysertacji badania zostaly poprawnie wykonane pod wzglgdem

metodycznym, na podkreSlenie zasluguje ich oryginalnoSd i warto6i poznawcza. Kandydatka

wykazala sig duz4 wiedz4 zwi4zan4 z mo2liwo6ciami ograniczania emisji gazowych z

przechowyrvanej gnojowicy. Biorqc pod uwagg wszystkie aspekty, zar6wno te pozytpvne,

jak i kryyczne, dotyczqce gl6wnie formy przedstawienia pracy, wyra2am opiniE.2e oceniana

praca spelnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez ustawQ z dnia 14 marca 2003

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie szt'tkt, z

p62niejszymi zmianami.

W zwi4zku z powy2srym wnoszg do Wysokiej Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr in2. Anny Smurzyfskiej

do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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