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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr in2. Jakuba Frankowskiego

pt.,,Potencjal energetyczny konopi siewnych (Cannabis sativa L.) odmiany

Henolatt

1. Wprowadzenie

Recenzja zostala opra@wana na zlecenie Dziekana Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22.06.2020. (pismo nr WRB -5014000/2020).

Rozprawa doktorska zostala wykonana w 2020r. na Wydziale Rolnictwa i Bioinzynierii

Uniwersltetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorern pracy jest dr hab. in2. Maciej

Zaborowicz, a promotorem pomocniczym prof. IWNiRZ, dr hab. Malgorzata tr-ochyriska.

2, Formalna charakterystyka rozprawy

Rozprawa doktorska pt. ,,Potencj al energetyczny konopi siewnych (Cannabis sativa L.)

odmiany Henola" napisana przez mgr in2. Jakuba Frankowskiego dolyczy wa2nego i wci42

aktualnego problemu okreSlenia wieloaspektowego potencjalu energetycznego roSlin

energetycznych z uwzglqdnieniem ich wymagari agrotechniczrych, w tym przypadku na

przykladzie konopi siewnych (Cannabis sativa L.) odmiany Henola.

Praca obejmuje lqcznie 148 stron maszynopisu, w t)ln 34 tabel, 37 rycin i bibliografiE

oraz streszczenie w jqzyku polskim i angielskim. Bibliografia jest obszema, zawiera a2

32lpozycji. Nalezy podkre3lii staranno3i przygotowania i sformatowania zNnieszczonej

bibliografii oraz fakt,2e w bibliografii Autor pracy zamie6cil i cytowal a2 251 obcojqycne
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pozycje. Godny podkre3lenia jest tak2e fakt, 2e praktycnie do wszystkich zanieszczonych

pozycji bibliograficmych zostaty zastosowane odsylacze. Jednak ze wzglqdu na prowadzony

rodzaj badan, nale2alo r6wnte2 zamieS6 w bibliografii wszystkie pozycj e zv,iqzane z normami

PN-EN ISO na kt6re Autor powoluje siq w tek3cie (dotycz4cSnni m.in. oznaczenia ciepla

spalania, podrozdziatr 4.4.4. Metodyka oznaczania ciepla spalania biomas, str. 61 ; itp.).

Na poczqtku rozprawy korzystnie bylo by zamie6cil wykaz wa:2niejszych oznaczeh, co

zracznie ulatwiloby potencjalnemu c4telnikowi identyfikacjE oznaczen stosowanych w

tek6cie.

Calo6i pracy jest podzielona na 8 rozdzial6w nunerowanych oraz 2 rozdzialy

nienumerowane: Streszczenie, Summary. W pracy zarnieszczono spis tabel i rysunk6w oraz

dwa aneksy. Uklad pracy prawidlowy, z zachowaniem logicmego nastepstwa rozdzial6w oraz

wlaSciwych ich proporcji, zgodny z og6lnie przyjqt).'rni zasadami w tego typu pracach

naukowych. Chocia2 mo2na dyskutow ad czy zamteszczenie tak obszernych aneks6w bylo

konieczne. Kolejno66 rozdzral6w w pracy nie budzi wEtpliwo6ci, a przedstawione w nich

zagadnienia wprowadzajq stopniowo cz1'telnika w problematykQ poruszanq w pracy

doktorskiej .

Tytul rozprawy zostal sformulowany poprawnie i zawiera wystarczaj4c4 iloii
informacji o jej temacie. Praca zakonczona dyskusj4 wynik6w i wnioskami wynikaj4cymi z

przeprowadzonych badari i analiz.

3. Ocena merytorTczna rozprawT

Praca podzielona zostala na 8 numerowanych rozdzial6w. Po wprowadzeniu,

zamieszczonp w rozdziale pierws4nn zat).tulowanym ,,Wstelr", Autor dokonuje przegl4du

pi6miennictwa zwi4zanego z tematykq swojej pracy. W podrozdziale 2.1. (rozdzialu drugiego)

poczqwszy od prawnych aspekt6w dotyczqcy biopaliw przedstawia potencjal produkcji i

wykorzystania biomasy w skali Swiatow ej. Z kolei w podrozdziale 2.2. Doktorant dokonuje

charakterystyki uwarunkowari uprawy i gospodarczych mo2liwoSci wykorzystania konopi,

podkre5laj4c przy tyfi niezbEdne aspekty prawne oraz techniczno-technologiczne.

Podsumowanie przeglqdu pi5miennictwa stanowi podro zdzial 2.2.2. kt6ry dotyczy

przedstawienia problematyki zwiryanej bezpo6rednio z wykorzystaniem konopi w r62nych

galgziach gospodarki. W tym miejscu Autor podkre6la mo2liwo5ci zagospodarowania konopi

na cele energetycme.



Liczne odsylacze nie tylko w przegl$zie literatury, ale w calej pracy zastaly

zastosowane prawidlowo i pozwalajq stwierdzi6, 2e Autor ma szerokie rozeznanie w poruszanej

przez siebie tematyce rozprawy.

Na podstawie przeglqdu literatury, w rozdziale 3, Doktorant przedstawia genezg oraz cel i

zakres pracy. W oparciu o dokonany przegl4d literatury (piSmiennictwa) w pierwszej kolejno6ci

Autor formuluje problem badawczy w formie py.tania:

Cry na podstawie do5wiadczeri agrotechnicznych i laboratoryjnych moiliwe jest

okreSlenie potencjalu energetycznego konopi siewnych odmiany Henola?

Rozwiniecie do postawionego problemu badawczego sq sformulowane przez Doktoranta

pytania szczeg6lowe. Uzyskanie na nie odpowiedzi pozwala m.in. stwierdzi6 czy czytniki

agrotechniczne maj4 najwiqkszy wplyw na wysoko66 i jako56 uzyskiwanych plon6w oraz kt6re

fragmenty roSlin nadaj4 siq do wykorzystania na cele energetyczne. Dopelnieniem s4 dwa

ostatnie szczeg6lowe pytania, kt6re bezpo6rednio nawiqguj4 do efektywnoSci energetycmej

konopi siewnych odmiany Henola.

Postawiony problem badavtczy zostal prawidlowo i jasno sformulowany dla podjqtego

tematu pracy doktorskiej. Biorqc pod uwagE pytaj4cq formq problernu badawczego, Autor

rozprawy prawidlowo sformulowala nastqpuj4c4 hipotezq badawcz4

Mo2liwa jest identylikacja optymalnej technologii uprawy i przetwarzania biomasy

pod wzglgdem iloSci poryskanej energii.

Aby zweryfikowad hipotezq i rozwiad oryginalny problem badawczy za cel pracy

Doktorat przyj4l identyfikacjg wielko5ci energii uryskiwanej z biomasy konopi siewnych

odmiany Henola w zale2noSci od sposobu jej przetworzenia.

O ile tre6i gl6wnego celu pracy zdaj siq nie uwzglqdniai jednoznacznie aspekt6w

agrotechniczrych uprawy konopi odmiany Henola, o tyle w zamieszczonym uszczeg6lowieniu

w postaci przyjqtych etap6w realizacji celu, zostalo to jasno i precyzyjnie zobrazowane.

RealizacjE celu pracy opisano szczeg6lowo zaklaAaj4c realizacjq sze6ciu sp6jnych i logicznych

wspomnianych etap6w, kt6re zakladaly kolejno:

l. Opracowanie agrotechniki uprawy konopi odmiany Henola w zale2nofici od kierunku

wykorzystania plonu.

2. Okre6lenie plonu slomy po zbiorze wiech i nasion, a tak2e plonu nasion oraz wydajno6ci

oleju w fazie pelnej dojrzalo6ci nasion.

3. Wyznaczenie ciepla spalania i obliczenie wartoSci opalowej slomy konopnej i oleju

konopnego.



4. Oke6lenie parametr6w fizykochemicznych oleju konopnego, maj4cych istotne znaczenie w

celu okre6leniajego przydatno6ci jako biokomponentu do paliw plynnych.

5. Oke6lenie mo2liwo6ci uzyskania bioetanolu Il-generacji ze slomy konopnej pozostaj4cej po

odziamieniu wiech.

6. Wymaczenie wydajno6ci biogazowej i metanowej biomasy konopnej stanowiqcej odpad w

r62nych procesach przetw6rczych.

Nale2y podkre5li6,2e w przyjelch przez Autora ro ryrawy zalo2eniach mo2na doszukai

siq tak2e praktycznych efekt6w z osi4gniqcia celu pracy. Aplikacyjnych walor6w pracy nale2y

upatryrvai w opracowaniu nowej, efektywniej metody, umo2liwiaj4cej dob6r takich dzialan

agrotechnicznych, kt6re w praktyce pozwalajq pozyskad surowce roSlinne o parametrach

warunkuj4cych oczekiwany potencjal energetyczny z upraw konopi siewnych odmiany Henola.

W rozdziale 4 zatytulowanym Materialy i metody, Doktorant przedstawil material

badawczy i przebieg procesu badawczego. W pierwszej kolejno6ci Autor przedstawil

charakterystykq konopi odmiany Henola" gdzie dla lepszego zobrazowania na postawie studium

literatury, dokonal analizy por6wnawczej opisylvanych cech w odniesieniu do innych odmian

konopi.

Kolejne dwa podrozdzialy dotycz4 metodycznych aspekt6w z zakresu agrotechniki.

Przyjgta ptzez AuIora metodyka zakladala prowadzenie do6wiadczeri polowych maj4cych na

celu ocarE wplywu r6znych dawek nawo2enia mineralnego oraz terminu siewu i rozstawu

rzEd6w na wysoko66 i jako66 plon6w konopi siewnych tej odmiany. Prowadzone dzialania

metodycznie zakladaly r6wnie2 uwzglqdnienie wpty$u niezaleinych atmosferycznych

uwarunkowari pogodowych na wzrost i rozw6j ro6lin.

PrzyjEta metodyk a zakladala przeprow adzerie analizy dla dw6ch wariant6w uprawy tj.: wariant

I: uprawa odmiany Henola w celu pozyskania nasion na cele przemyslowe oraz wariant II:

uprawa odmiany Henola w celu reprodukcji kwalifikowanego materialu siewnego. Oba

warianty zaktadaly, 2e pozostala biomasa, stanowiqca odpad w analizowan)rm rodzaju

produkcji rolniczej, zostala wykorzystana na cele energetyczne. Przyjqty zakres czasowy to

2016 onz 2018-2019. Doktorat w tym miejscu wspomina 2e ,,W 2017 r., z przycz:yn

niezale2nych, do6wiadczenia polowe nie zostaly przeprowadzone" - nasuwa siE pytanie

dlaczego?

Podrozdzialy 4.4-4.6 wraz z ich ,tszczeg6lowieniami, przedstawiaj4 w bardzo szczeg|lowy

spos6b metodyczne aspekty okre6lnie przydatno6ci biomasy Henoli jako substratu do biopaliw:



stalych, cieklych i gazowych. Przyjqte w tym zakresie zalo2enia badawcze i obliczeniowe

pozwalaj4 na kompleksowq analizq potencjalu energetycznego badanego materialu roSlinnego.

Doktorant w skrupulatny spos6b prezentuje wla6ciwo6ci badanych substrat6w wskazuj4c na ich

wady i zalewy w zale2noSci od docelowego przetwarzania na cele energetycznego (m.in. ryc.

30). Dbalo66 o wysok4jako3i i kompleksowo6d przeprowadzonych badari daje sig zauwa2y(.

,,niemal na kazdym kroku" czego dopelnieniem nich bqdzie jedno ze stwierdzen Autora, kt6ry

podkre6la pisz4c'. ,,Il' celu zapy,arantowania prdwidbwego przebiegu produkcji biogazu przed

rozpoczgciem procesu Jbrmenlacji metanovrej konieczne hylo okreilenie parametr6w

startov)ych substratdw tj. suchej materii i suchej materii organicznei slomy konopnej".

W dysertacji Autor prezentuje w spos6b obrazowy stanowiska badawcze (m.in. ryc. 16, 18,

19 czy 23,24,25) oraz opisuje przebieg poszczeg6lnych do6wiadczeri badawczych m.in. w

postaci wzor6w i r6wnai.

Takie podejScie daje czytelnikowi dobry o96lny obraz zagadniehbadawczych i technicznych z

jakimi nafeZalo siq zetkn46 w pracy, aby zrealizowat zalo2ony cel i wykonai szeregbadah, a

nastqpnie przyst4pi6 do analizy uzyskanych wynik6w.

Przedstawione w tej czq6ci informacje i wzory wprowadzajq stopniowo czltelnika w

aspekty badawcz e cech fizycznych i chemicznych substrat6w oraz aspekty obliczeniowe

czynnik6w kt6re wpisuj4 siq w definicje potencjatu energetycznego biomasy (m.in. cieplo

spalania i wartoSi opalowa biomasy konopnej czy wydajno6d bioetanolu ze slomy konopnej,

wydajno6i oleju z nasion konopi, wydajnoSi biogazowa i metanowa substratu).

Zakres przyjEtych zalo2eh metodycznych nale4 uznat za wla6ciwy i kompleksowy

pozwalaj4cy na uzyskanie wynik6w niezbqdnych do zrealizowania celu pracy.

Mo2na miei jedynie zastrze2enia do informacji dotycz4cych przejqtej metodyki

obliczeri statycznych/ obliczeri weryfikacyjnych uzyskanych danych empirycznych - modeli

neuronowych. W przyjqtym przez Autora bardzo szczeg6lowym sposobie opisu

poszczeg6lnych element6w/etap6w badaf i obliczen r,aleialo ten aspekt obliczeri opisai jako

osobny podrozdzial. Tym samy w spos6b bardziej szczeg6lowy uzasadni6 dlaczego wybrano

tego rodzaju narzqdzie, bo czy niekorzystnie bylo by w analizie weryfikacyjnej uwzglgdnii

analizy statystyczne pozwalajqce okre6li6 m.in. istotnoSi r62ni6 w obrqbie badanych

zniennych iloSciowych i jako3ciowych (zmiennych zaleiny i niezaleZnych.;?

Uzyskane wyniki badan Autor konsekwentnie, tzn. zgodnie z celem gl6wnym pracy i

metodykE badan, przedstawil w rozdziale 5. Wyniki badati i dyskusja w formie rycin i tabel.

Praktycznie przyj4l podobny uklad zamieszczania wynik6w w calym rozdziale tzn. rycia,bqd1



ryciny i tabela badanych warto5ci oraz opis i dyskusja wynik6w. Kolejno66 prezentowanych

w)'nik6w stanowi odzwierciedleniern zalo2onego toku postepowania w przyiqtej metodyce

pracy. Za wzglEdu na do5i obszemy zakres pracy do czg$'ci szczeg6lowych wynik6w Autor

odsyla czytelnika do stosowanego aneksu (aneks l, aneks 2).

W rozdztale t)'rn Doktorant por6wnuje uzyskane wyniki swoich badai z w)'nikami

innych autor6w prac o podobnym zakresie na poziomie krajowym jak i zagranicznlm.

Swiadczy to duZej wnikliwo6ci badawczej Autora w poszukiwaniu optymalnych rozwiqzai

oraz Swiadomo6ci 2e dobr4 praktyk4 badawczq jest podejtrowanie wszelkich pr6b

weryfikacyjnych uzyskanych wynik6w badan wlasnych. Ocenia takLe tzyskane wyniki w

kontek6cie zaloZonej hipotezy badaw czej.

Zdarza siq jednak, jak to ma miejsce w przypadku wskaZnika nadwyZki bezpo6redniej (str. 9l )

2e analizowane wyniki nie zostaly zweryfikowane w stosunku do uzyskanych danych przez

innych autor6w, a zamteszczony spos6b obliczania bilansu budzi w4tpliwo6ci m.ni. ze wzglgdu

na nie uwzglqdnienie doplat bezpoSrednich np. do powierzchni uprawy. Tyrn samym

opracowany bilans nie moZe zostad bezpo6rednio odniesiony do uwarunkowari praktycznych.

Reasumujqc, nalei stwierdzi|, 2e uzyskane przez Autora wyniki badan pozwolity na

zweryfikowanie i potwierdzenie zalo2onej hipotezy badawczej. Rozprawa doktorska zostala

zakoriczona podsumowaniern oraz 6 wnioskami, kt6re Sci6le wynlkajqz zaprezentowanych w

pracy wynik6w badah oraz podkreSlaj4 zrealizowany, zalo2ony cel pracy. Uzyskane na

podstawie badan wyniki oraz ich analizy mog4 by| przydatne w praktyce. W zwiqzku z tym,

przedstawione w pracy niekt6re stwierdzenia i wnioski moZna traktowai jako zalecenia co do

predyspozycji badanych surowc6w roSlinnych w aspekcie ich wykorzystania na cele

energetyczne. Jednak zalecenia te mogly by6 w pracy bardziej wyeksponowane z

podkre6leniern i podaniem pewnych zaloLei ograniczajqcych wykorzystanie badanych

surowc6w roSlinnych jak to ma miejsce w recenzowanej pracy w odniesieniu do wynik6w

dotycz4cych oleju konopnego, jako biopaliwa. Autor j ednozn acznie zaznacza, 2e ,,Uzyskane

wyriki wskazuj4 2e w warunkach klimatycznych Polski stosowanie czystego oleju konopnego

jako biopaliwa w silnikach pojazd6w mechanicznych, jest nieefektyvne z uwagi na mo2liwo56

zamarznigcia plynu w czasie zimy i okresowych przymrozk6w".

Chodzi o podkre5lenie w pracy ewentualnych ograniczen i sugestie z-vviqzane potencjalem

apikalnoSci bezpo6redniej uzyskanych zr6wnan do praktyki. Mialoby to wplyw na jeszcze

wiEksze walory utylitame pracy.



Za godne podkre6lenia nale2y zaznaczyt, 2e Doktorat na ostatnim etapie pracy tj. we

wnioskowaniu jednoznacznie wskazuje dalsze kierunki badafi.

4. Uwagi i pytania

W trakcie recenzji pracy nasuwaj4 siq nieliczne nastEpujqce uwagi o charakterze,

merytorycznym, formaln),rn i redakcyjnyrn oraz pytania

- W metodyce badari (podrozd,zial 4.2) na stronie 50 podano inform acj1, 2e

,,przeprowadzono dolwiadczenia polowe majqce na celu poznanie wpll,wu rosnqcych

ggstoici wysiewu nasion konopi (20, 40 i 60 kg.ha't) na wysokoi[ i jakoii plon6w

najbardziej perspekrywicznego rodu IWN-P/?9N (obecnie Henola) " , z kolei w t1'rn samy

podrozdziale na stronie 5l Doktorat pisz1, 2e ,,Siewu nasion dokonano w II dekadzie

kwietnia v' ibici 50 kg'ha'| po uprzednim oznaczeniu ich sily kielkou,ania i zaprawieniu.

Pielggnacjg mechanicznq wykonywano w miarg pojawiania sig chwastdw lub

zaskorupienia gleby" stqd pytanie: czy finalnie sprawdzono czy gqstoS6 wysiewu na

wplyw na poziom uzyskanej biomasy i nasion?

- W metodyce badari (podrozdzial 4.2) na stronie 5l Autor pisze: ,,Nowozy. w tym azot w

formie saletry amonou,ej, wysiewano odtlzielnie na kside poletko, bezpoirednio przed

siewem." Natomiast nastQpne zdanie brzmiqce: ,,Polowa dotatki szotu byla stosowana

przed siewem, a druga - pogkjwnie, przed.formowaniem sig kwiatostan6w. " sugeruje 2e

dawka azotu byla dzielona - co bylo by zadane agrotechnicznie.

- Na stronie 52 Doktorat pisze,2e ,,tym pobrano pr<iby nasion (irednia z kczdych 3

powttSrzeri - rozem 600 g) orctz slomy (lrednia z kazdych 3 powt6rzey't razem I kg).

Oznaczono zawartolt suchej materii i suche.j materii organiczne.j w slomie oraz u,

nasionach. Pr6by nasion i slomy sl(movtily surowiec do wykonania analiz parametr6w

.fizycznych i chemicznych majqcych na celu oceng przydcrtno{ci biomasy konopi odmiany

Henolajako substratu do produkcji biopaliw stalych, cieklych i gazowych" nasuwa siq

pytanie czy pobrana masa nasion i slomy byla wystarczaj4ca do wykonania wszystkich

ar'aliz z zakregt potencjalu energetycznego w odniesieniu do objqtej analiz4 produkcji

biopaliw.

- Na slronie 51 odnotowany nielogiczny spdinik, Aulor pisze: ,,zajmtjqcych siq na w

codziennej praktyce nini ej szym zagadni eni em".

- W metodyce badan (podrozdzial 4.3) na stronie 56 Autor pisze: " Koszty produkcji

biomasy na cele energetyczne olvellono na podstawie uproszczonei kalkulacii nadwy2ki



bezpoiredniej " przyjEcie takiego zalo2enia wydaje sie by6 du2ym uproszeniem w

stosunku do szacowania koszt6w pozyskania biomasy na cele energetyczne. Przyjmuje siq

bowiern 2e koszty pozyskania biomasy na cele energetyczne oblicza siq jako ilo56

proces6w jakie musimy wykonai aby otrzyma6 biomasq o odpowiednich parametrach np.

uzyskanie odpowiedniej wilgotnoSci.

Nawi4zuj4c do uwagi og6lnej zamieszczanej w niniejszej recenzji we wczeSniejszym jej

fragrnencie, proszq powoluj4c siQ na wiarygodne 2r6dla literaturowe zdefiniowa6

wskaznik nadwyZki bezpo6redniej orazprzybli2yC postqrowanie przy obliczaniu koszt6w

produkcji wybranego biopaliwa.

Uwaga natury stylistycznej: na stronie 57 Autor pisze'. "rozdrobniono za pomocq

eleklrycznego mlynka do knwy " wla$ciwie bylo by u2y6 mo2e sformulowania: ,,Mlynka

laboratoryjnego bijakowego" mlynek do kawy wydaje siq by6 kolokwializmem kt6ry w

rozprawie doktorskiej nie powinien sig znale26.

Na stronie 57 Doktorat pisze:. ,,Ze wzglgdu na znacznq zawartoit struktur

lignocelulozowych, kt6re w gl6wnej mierze determinujq mo2liwoit mechanicznej obribki

biomasy [Lalak i in., 2014: Grala i in., 20llJ, konieczne bylo przesianie prdby na sicie o

wielkoici oczek wynoszqcych 2 mm". - proszQ doprecyzowad czy do dalszych badafi

wykorzystano Ilakcjq nad czy pod sitowq oraz jaki byl cel przesiewania rozdrobnionej

frakcji.

W metodyce badari (podrozdzial 4.6.2) na stronie 72 Autor pisze: ,, I'It reaktorach

fermentacyjnych umieszczono pr6bki substraliw organicznych ||raz

z zaszczepkq" pytania: Sk4d pochodzil inoculum i w jakiej iloSci byl dodawany, jakie

bylo obci42enie kom6r fermentacyjnych czyli jaki procent suchej masy pochodzenia ze

slomy konopnej byl w fermentorze.

Czy zadanie ze strony 108: ,, Zatem proces ten wymagal o wiele wigkszego noldadu

energii, w por6wnaniu z olrzymaniem oleju konopnego lloczunego no zimno, a co wigcej

wartoit opalowa takich biopaliw" nie powinno siq koriczy np. sformulowaniern ,,byla

mniejsza"? w obecnej postaci wydaje siq by6 niedokoriczone.

Zapoznajqc siq z przedstawionq w pmcy analiz4 temperatury zaplonu oleju konopnego

(str. 108), nasuwa siq pytanie, czy Doktorant wykonal biopaliwo na bazie oleju

konopnego i przeprowadzal oznaczenia omawianych parametr6w czy te parametry zostaty

ozf,iaczone dla oleju surowego z konopi. Pytanie jest efektem przeprowadzonej przez



Autora dyskusji wynik6w w odniesieniu do uzyskanych rezultat6w parametr6w biopaliw

przez innych autor6w.

- Rycina 34, proszq doprecyzowai przy jakim ci6nieniu byla mierzona objEtoSi biogazu -

na rysunku jednostki tego nie uwzglqdniaj4.

- Proszq doprecyzowai analizq wynik6w zmnieszczonych na rycinie 35, czyli proszq

wyjasnii dlaczego w 20 dobie wystqpil du2y przyrost biogazu? czym to bylo

spowodowane?

- Zartieszczone w pracy wyniki pozttalajqzastosowad istniejqce analizy statystycznekl6re

pozwolily by okre6li6 istotno6d r62nic, jednorodno6i grup, silq wsp6lzale2noSci w obrqbie

analizowanych wynik6w/zmiennych, co potwierdziloby jednoznacznie koricowe

wnioskowanie.

5. Podsumowanie i wniosek koicony

Podsumowuj4c, nale2y stwierdzi(,, 2e rczprawa doktorska mgr inz. Jakuba

Frankowskiego pt. ,,Potencjal energetyczny konopi siewnych (Cannabis sativa L.) odmiany

Henola" stanowi problem naukowy i mie6ci siq w dziedzinie nauk ininiayjno-technicznych

w dyscypfinie in2ynieria mechaniczna. JednoczeSnie stwierdzam, 2e cel pracy zostal w pelni

zrealizowany a hipoteza pozytywnie zweryfikowana. Logiczna i sp6jna caloit, rozwa2afi oraz

prezentacja ich wynik6w pomtala stwierdzii, 2e rozprawa spelnia wymogi stawiane pracom

doktorskim wynikajqcym z ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i t1'tule w zakresie sztuki oraz Rozporz4dzania Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wy2szego z dnia 26 wrze6nia 2016r. w sprawie szczeg6lowego trybu

przeprowadzania czynnoSci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postQpowaniu

o nadanie tytulu naukowego. Fakt ten upowa:znia mnie do zgloszenia wniosku do Rady

Wydzialu Rolnictwa i Bioininierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o wszczqcie

dalszej procedury w przewodzie doktorskim oraz dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony.
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