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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr inZ. Mariusza Tomasza Kowalskiego pt.:

Wplyw pasowej uprawy roli oraz obsady ro5lin na wzrost i plonowanie wybranych
roSlin shqczkowych

Podstaw4 formaln4 wykonania recenzji jest uchwala Rady Wydzialu Rolnictwa i
Bioin2ynierii Uniwersltetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pismo WRB-252140002018 z

dnia 31.10 2018 r.

Przedstawiona do recenzji praca zostala wykonana w Katedrze Agronomii Uniwersltetu
Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ireny Maleckiej-
Jankowiak i promotora pomocniczego dr inZ. Tomasza Piechoty.

Ocena wTboru tematyki badawczej

Uzyskanie duzych i stabilnych plon6w ro6lin uprawnych o odpowiedniej jakoSci moZna

osi4gn4i poprzez pravridlowe stosowanie zasad technologii produkcji ro6linnej. Ze wzglgdu
na duZy postgp techniczny i biologiczny technologie te podlegaj4 procesowi ci4glego

doskonalenia. Wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy fachowej zwi4zanej ze znilomo!;ci4
wymagai agrotechnicznych uprawianych gatunk6w ro6lin.

Po6r6d wielu rodlin uprawy polowej roSliny str4czkowe odgrywajq znacz4c4 rolg w
produkcji roSlinnej. Uprawiane s4 z przeznaczeniem na nasiona dla cel6w konsumpcyjnych i
paszowych orcz na zielon4 masg. Ze wzglqdu na sklad chemiczny stanowiq one wazny

komponent pasz wysokobialkowych. Jednakze zar6wno w Polsce jak i w Europie mamy do

czynienia ze znacznym deficltem bialka paszowego siggaj4cym w zale2no3ci od roku i kaju
od 65 do nawet 75-80%io, co sklania do poszukiwa6 moZliwoSci wigkszego wykorzystania
rodzimych surowc6w bialkowych. W ostatnich latach krajowa hodowla wl.tworzyla
wysokoplenne odmiany wdr6d roSlin str4czkowych, przystosowane do r62nych warunk6w
siedliska i poziomu agrotechniki. Przeprowadzone dotychczas badania dotyczqce migdzy
innymi ustalenia odpowiedniego zaggszczenia roSlin na jednostce powierzchni wskazuj4 na

zasadnicze znapzenie tego czynnika w produkcyjnoSci tej grupy roSlin. Przy zbyt duzej

obsadzie roSlin moZe wyst4pi6 ich wyleganie i generowanie nieuzasadnionych kosa6w
zwi4zanych z ilosci4 wykorzystanego materialu siewnego. Zbyt rzadki zasiew natomiast

stwarza warunki do duZego zachwaszczenia i silnego rozgalgziania sig roSlin.



Dodatkowo w ostatnich kilkudziesigciu latach wtaz ze wnostem postgpu technicznego i
technologicznego, upowszechnia sig stosownie tzw. konserwuj4cej - zachowawczej uprawy
roli. Istot4 takiej uprawy jest zachowanie naturalnych zasob6w ptzyrody przy r6wnoczesnym

osiqganiu relaty.wnie duzych plon6w. Uprawa taka bazuje na wspieraniu naturalnych
proces6w biologicznych w glebie. Wszelkiego rodzaju zabiegi uprawowe s4 zredukowane do

niezbgdnego minimum, by nie naruszad natualnej struktury gleby, a Srodki produkcj i sq

stosoware w taki spos6b, by wspomagai procesy sprzyjaj4ce Zyciu biologicznemu.
JednoczeSnie wzglgdy ekonomiczno-organizacyjne oraz wlnnogi ochrony Srodowiska

wymuszaj4 poszukiwanie nowych rozwi4zari w uprawie roli i technice siewu. Dotychczasowe

wyniki badan nad modyfikacjami uprawy roli w ocenie lvplywu na plonowanie rodlin, w tym
roSlin str4czkowych, nie sq jednoznaczne.

W powy2szym kontekdcie wyb6r tematu pracy uwazam za bardzo trafny i aktualny w
zakesie badan nad doskonaleniem agrotechniki lubinu bialego i bobiku. Nalezy podkre6li6,

2e Doktorant podj4l badania w wednym dziale agrotechniki zar6wno od strony naukowej, jak
i praktycznej, a uzyskane wyniki poglgbiaj4 wiedzg w szczeg6lno5ci w odniesieniu do

nowych (innowacyjnych) rozwi4zari w uprawie roli pod roSliny str4czkowe.

Ocena poprawnoSci struktury pracy

Przedlo2ona do recenzji praca doktorska mgr inZ. Mariusza Tomasza Kowalskiego jest

poprawnie skonstruowana i posiada wszystkie zasadticze i niezbgdne elementy pracy

naukowej wykorzystuj4cej wyniki eksperymentu polowego. Ma typowy uklad i podzial tre5ci

na rozdziaNy i podtozdzialy. Taki logiczny podzial treSci vLat.lu.ra zapoznawanie sig z prac4

oraz analizg dokonari Autora zawartych w danych empirycznych, a takze interpretacji,
wyjaSnianiu i dyskusji otrzymanych wynik6w z dotychczas prezentowanym opisem
rzeczyrvistoSci.

Rozprawa doktorska obejmuje 202 strony tekstu zawieraj4cego 54 tabele i 3 ryciny.
Pidmiennictwo umi eszczrrno na 19 stronach, kt6re zawiera 336 pozycji literaturowych.

Tre6i rozprawy doktorskiej Autor podzielil na 6 rczdzialSw; w ramach dw6ch z nich
wyodrgbnil podrozdziaLy. Z,asadnicz4 czgit pracy przeznaczono na om6wienie wynik6w
badari i dyskusjg.

Ocena merytoryczna rozprawy

W rozdziale ,,Wstgp i cel pracy" Doklorant dokonal wprowadzenia do tematu pracy,

na5wietlaj4c znaczenie roSlin bobowatych (str4czkowych) w rolnictwie krajowym i
zagranicznym. Stwierdza, 2e o walorach paszowych nasion tej grupy ro5lin decyduj4 gl6wnie:
wysoka zawarto3i bialka, aminokwas6w egzogennych oraz dula strawnoSd skladnik6w
pokarmowych orM to, 2e mog4 byd one stosowane w Zywieniu praktycznie wszystkich
gatunk6w zwierzqt gospodarskich. Autor wskazuje r6wnie2, i2 poza znaczeniem paszowym,

roSliny str4czkowe korzystnie oddzialuj4 na drodowisko glebowe, najego wla6ciwodci fizyko-
chemiczne i biologiczne. Doktorant wycho&i r6wnie2 z zalozenia, i2 chc4c wyprodukowa6
nasiona ro3lin str4czkowych o jak najlepszych parametrach jako3ciowych i ilo5ciowych, a w
szczeg6lnoSci zapewniaj4cych oplacalnoSi produkcji, szczeg6ln4 uwagg naleZy zwr6ci6 na

uprawg roli, kt6ra ma swoje okre6lone zadarria. Na koricu rozdziaht Autor sformulowal
problem naukowy, postawil hipotezg robocz4 oraz okeSlil cel podjgtych badan, kt6ry



dotyczyl okre5lenia wply"vlu pasowej uprawy roli i zr62nicowanej obsady rodlin na wzrost i
plonowanie lubinu bialego i bobiku uprawianych w warunkach glebowo-klimatycznych
Zachodniej Wielkopolski. Analiza tre3ci zawartych w tym rozdziale dowodzi, 2e Doktorant
posiada dobr4 znajomod6 literatury z zakresu problematyki bgd4cej przedmiotem pracy.

Rozdzial,,Material i metody" wyczerpuj4co przedstawia schemat do6wiadczeri, warunki
prowadzenia eksperyment6w polowych oraz szczeg6lowy opis przeprowadzonych

obserwacji, pomiar6w i analiz. Badania polowe realizowano w Zaldadzie Dydaktyczno-
DoSwiadczalnym Gorzyri, filia Brody, nale2qcym do Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, na glebie plowej zakwalifikowanej do klasy bonitacyjnej IVa, kompleksu 2ytniego
dobrego, w trzyletnim cyklu badawczym - lata 2013-2015. Kazdorazowo byly to 2 oddzielne

do6wiadczenia, jedno z lubinem bialyrn, drugie z bobikiem. W obu doSwiadczeniach

czynnikiem badawczym pierwszego rzgdu byl spos6b uprawy roli (4 warianty): l) uprawa

tradycyjna, 2) uprawa uproszczona,3) uprawa pasowa z wysiewanym jednym rzgdem nasion
w uprawianym pasie, 4) uprawa pasowa z wysiewanymi dwoma rzgdami nasion w
uprawianym pasie. Za sluszne, zwlaszcza w kontekicie nowych trend6w i rozwiapan w
technice uprawy roli i siewu, nale2y uzna6 zastosowanie skrajnie zr62nicowanych sposob6w

uprawy roli z uwzglgdnieniem uprawy pasowej. Czynnikiem badawczym drugiego rzgdu byla
obsada roSlin stosowana w czterech wariantach: l) dla lubinu bialego - 40, 60, 80 i 100

sa. m2, dla bobiku - 30, 45, 60 i 75 szt. m2. W rozdziale tym opisano te| przebieg warunk6w
pogodowych, kt6re scharakteryzowano w oparciu o Srednie temperatury powietrza i sumy

opad6w na tle Srednich z wielolecia. Do okre6lenia okres6w posusznych i suchych posluzono

sig wsp6lczynnikiem hydrotermicznym Sielianinowa. Metody badawcze zostaly zastosowane

poprawnie, pozwalaj4c na realizacjg postawionych zadari.

Zasadnrcz4 czgSi pracy stanowi rozdzial ,,Wyniki badari". Ze wzglgdu na ogrom

materialu do analizy w ramach tego rczdzialu wydzielono szereg podrozdzial6w. Ulatwia to
czylanie i zrozumienie zawartego w nich materialu. Opis uzyskanych wynik6w jest rzeczory
i czytelny. Ulatwia to Autorowi przeprowadzenie wnikliwej analizy uzyskanych wynik6w
badan polowych i laboratoryjnych. Dociekliwo66 Autora i znajomoS6 problematyki

badawczej podnosi warto66 pracy, zuiaszcza w zakresie interpretacji uzyskanych wynik6w
przy jednoczesnym wykorzystaniu metod statystycznych.

Istotn4 i wet2n4 czgit, pracy stanowi rozdzial ,,\skusja wynik6w", kt6ra obejmuje 30

stron maszynopisu. W rozdziale tym Autor wykorzystal w spos6b wla5ciwy bardzo szerokie
pidmiennictwo krajowe i zagraniczne zwiqzane z tematykq badawczq, konfrontuj4c je z
wlasnymi, w pelni oryginalnymi osi4gnigciami. Por6wnanie jest rzeczowe i obiektl.wne. Jest

to dobrze napisana czgSi pracy, ajej tre56 Swiadczy o dojrzaloSci naukowej Doktoranta.

,,Stwierdzenia i wnioski" ujgte aZ w 22 punktach odzwierciedlaj4 uzyskane wyniki
badan. Odpowiadaj4 one postawionemu celowi badari.

Opracowanie zamyka rczdzial ,,Literatura'. Stan wiedzy w zakresie podjgtej

problematyki badawczej oraz konfrontacjg wynik6w badan wlasnych z literatur4 Autor
przeprowadzil w oparciu o 336 pozycji literaturowych, z kt6rych ponad polowa ( l 75) stanowi
pozycje obcojgzyczne. Bardzo rozbudowan4 literaturg uzasadnia wielow4tkowoS6 podjgtych



badan. Szeroki wykaz pi3miennictwa wskazuje, ze Autor bardzo dobrze orientuje si9 w
zakesie problematyki badawczej bgd4cej obiektem jego zainteresowaf oraz umiejgtnie
potrafi wykorzystai je do interpretacji uzyskanych wynik6w badan wlasnych.

Spodr6d licznych uzyskanych wynik6w wymienig te, kl6re uwazam za waime z
poznawczego lub praktycznego punktu widzenia, stanowi4ce oryginalne osi4gnigcia Autora:

- udowodnienie niezaleanego lvplywu sposobu uprawy roli i obsady ro6lin na plonowanie

lubinu bialego i bobiku,

- wykazanie mniejszej presji chwast6w w lanie badanych gatunk6w rodlin w uprawie
pasowej, zar6wno na obiektach z ochron4 chemiczn4 jak i na kontroli bez stosowania

herbicyd6w, szczeg6lnie w wariancie z dwoma rzgdami nasion w uprawianym pasie, w
por6wnaniu do liczby i masy chwast6w w uprawie tradycyjnej i uproszczonej calo

powierzchniowej ,

- przeprowadzenie uproszczonej analizy ekonomicznej i wykazanie, ire w uprawie pasowej z

dwoma rzgdami nasion obnizeniu koszt6w calkowitych towarzyszyL wzrost warto3ci

produkcji w por6wnaniu do tradycyjnej i uproszczonej uprawy roli, co w koricowym efekcie

przelo2ylo sig na wy2sze wskazniki oplacalnoSci produkcji,

- wykazanie, 2e zr62nicowarliie obsady rodlin w wigkszym stopniu modyfikowalo doch6d

rolniczy anizeli spos6b uprawy roli. Wzrastaj4ca liczba wysiewanych nasion na jednostce

powierzchni generowala bowiem wigksze koszty, kt6rym nie zawsze towazyszyl wzrost
warto6ci produkcji,

- wskazanie, i2 korzystniejsze efekty produkcyjne (plon nasion, plon bialka) i ekonomiczne
(doch6d rolniczy, wska/nik oplacalno6ci produkcji) uzyskuje sig z uprawy bobiku niz lubinu
bialego,

- wskazanie, i2 w warunkach glebowo-klimatycnych Zachodniej Wielkopolski pasowa

uprawa roli moZe miei praktyczne znaczenie w uprawie lubinu bialego i bobiku, a
potwierdzily to uzyskane efekty produkcyjne i ekonomiczne.

Poryzsze stwierdzenia i wnioski uwazam jednoczeSnie za cenne wskaz6wki i zalecenia
dla praktyki rolniczej.

Niezale2nie od wysoce pozltywnej oceny pracy nasuwa sig kilka uwag, kt6re Autor mo2e
wyjafui6 lub wykorzystad przygotowuj4c pracg do druku. Oto wainiejsze z nich:
- uwazam, 2e w tltule pracy mozna zawrzet informacjg, jakich ,,wybranych ro6lin
str4czkowych" dotyczy niniejsze opracowanie i proponujg w zwiqzku z tym nastgpuj4cy tytul:
,,Wplyw pasowej uprawy roli i obsady roSlin na wzrost oraz plonowanie lubinu bialego i
bobiku."
- sugerujg pol4czenie wniosku 1 z wnioskiem 5, gdyL dotycz4 one zasadniczo przebiegu
warunk6w pogodowych i ich wplywu na plonowanie rodlin,
- w mojej opinii rozdzial ,,Stwierdzenia i wnioski" sformulowano wprawdzie poprawnie pod
wzglgdem merltorycznym, ale s4 one zbyt szczeg6lowe, a taki;re jest ich za duzo. Szereg

szczeg6lowych informacji zavlarto ivi. w poprzednim rozdziale. Tred6 wniosk6w powinna



dotyczyt, raczej klarownego i jednomacznie potwierdzonego statystycznie wplywu badanych
czynnik6w (spos6b uprawy roli, obsada ro6lin) na plon i elementy plonowania lubinu bialego
i bobiku, zawartoi6 i plon bialka w nasionach, masQ oriz wartoSd nawozow4 resztek
poZniwnych, zachwaszczenie lanu oraz efekty ekonomiczne,

- z spisu literatury proponujg usun4i publikacje populamo-naukowe i podrgczniki, gdyz w
pracach naukowych nie powinno sig odwolywa6 do takich opracowari. lJwu2am, 2e

przedstawione przez Doktoranta pi3miennictwo jest na tyle bogate, iz mozrra w tym
przypadku, bez najmniejszego uszczerbku dla niniejszej dysertacji, z takich pozycj i

literaturowych zrezygnowal. JednoczeSnie, biorqc pod uwagQ znaczn4 iloSi odniesieri
literatuowych stwierdzono drobne niescislosci dotycz4ce niekt6rych prac. W rozdnale tym
(PiSmiennictwo) zabraklo kilku opracowari, na kt6re mo2na natkn4i sig w tekScie niniejszej
dysertacji, np. Derksen iin. 1996 (strona 155), Jasiriska i Malarz 1983 (strona 12), Malecka i
in.2006 (strona l9), Malecka i in.2012a oraz Malecka-Jankowiak i in. 2015 (strona l8).

Ponadto autor nie ustrzegl sig w tekdcie pracy, drobnych w gruncie rzeczy, niedoci4gnig6
stylistycmych. Te nieliczne usterki zaznaczono w tek6cie pracy maj4c nadziejg, ze mohe to
byi przydatne podczas przygotowywania pracy do druku.

Z ptzytoczonymi uwagami czy sugestiami Autor niniejszej dysertacji nie koniecznie musi
sig zgadza6.

JednoczeSnie proszg Autora o odpowiedzi na nastgpuj4ce pytania:

- dlaczego podjgto badania na dw6ch gatunkach ro3lin str4czkowych, a nie skupiono sig tylko
na jednym z nich? Praca jest obszema i w zasadzie na bazie uzyskanych wynik6w mogly by
powstad dwa oddzielne opracowania naukowe,

- czym kierowano sig przy wyborze do badan, obok bobiku, lubinu bialego, a nie lubinu
26ltego lub w4skolistnego? Na stronie 9 napisano bowiem, Ze w Poznafiskiej Hodowli RoSlin

w Wiatrowie wyhodowano nowe odmiany lubin6w w4skolistnych Rumba i Tango, zaS w
Oddziale Hodowli Ro6lin Smolice w Przebgdowie Wars i Heros, z kt6rych zbierany plon
przekracza 3 t ha-t? Dlaczego nie wybrano do badan nowych odmian, wykorzystuj4c efekty
postgpu biologicmego?

- czym wltlum aczyt mniejszy stopieri zachwaszczenia w uprawie pasowej oraz tak du2e

r6znice w dwieZej masie chwast6w pobranych z lanu lubinu bialego i bobiku na

poszczeg6lnych obiektach z r62nymi sposobami uprawy roli, zar6wno w odniesieniu do

kontroli (bez odchwaszczania chemicznego) oraz w obiekcie odchwaszczanym chemicznie?

Wniosek korf,cowy

Przedstawion4 do recenzji pracA doklorsk4 Pana mgr in2. Mariusza Tomasza

Kowalskiego pt.: ,,Wplyw pasowej uprawy roli oraz obsady roSlin na wzrost i plonowanie

wybranych roSlin str4czkowych" oceniam jako interesuj4ce i oryginalne opracowanie

naukowe. Autor wykazal sig rozlegl4 wiedz4 w zakresie tematyki pracy, du24 umiejgtno6ciq

postawienia poprawnego celu pracy, prawidlowej interpretacji wynik6w i postawionych

wniosk6w. Praca stanowi oryginalny dorobek naukowy Autora, wnosi wiele interesuj4cych i
wiarygodnych informacj i z zakresu oceny plonowania lubinu bialego i bobiku w zale2noici



od sposobu uprawy roli i obsady ro6lin. Zagadni enia zawarte w rozprawie doktorskiej

stanowi4 istotny wklad dla poznania zalelnoici migdzy elementami realizowanej agotechniki
a efektami produkcyjnymi i dobrze wpisuj4 sig w aktualne kierunki rozwoju produkcji

rodlinnej.

Zarnieszc.zone w recenzji uwagi i sugestie w 2adnym stopniu nie obniZj4 warto5ci pracy.

Nie wymaga ona r6wnie2 dodatkowego uzupelnienia (korekty) przed jej publiczn4 obron4.

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr inZ. Mariusza Tomasza Kowalskiego

spelnia wymagania stawiane w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach

naukowych i tpule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.

595 z p6iniejszymi zmianami).

W zwipku z powyzszym zwracam sig do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr in2. Mariusza Tomasza

Kowalskiego do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Stwierdzam r6wnie2, iz ze wzglgdu na aktualn4 i bardzo istotn4 tematykQ badawczq oraz

walory poznawcze i utylitame praca doktorska mgr inZ. Mariusza Tomasza Kowalskiego

zasluguje na wyr6znienie. Wnoszq zatem do Wysokiej Rady Wydzialu Rolnictwa i
Bioinzynierii Uniwersytetu Prz5nodniczego w Pozraniu o wl,r6aienie jej stosown4 nagrodq.

5,** .1r,?

Pulawy, 30 grudnia 2018 r. Dr hab. J f. nadzw.


