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Ocena og6lna - wyb6r tematu, tezz badzw cza, cel i zakres pracy

Obserwowane w ostatnich latach zwigkszenie zainteresowania rolnik6w uprawq traw i ich
mieszanek z roSlinami bobowatymi drobnonasienn).rni na gruntach omych wynika migdzy innymi ze

zbyt malej powierzchni i zbyt niskiej wydajnodci trwalych uZy'tk6w zielonych, rosn4cych potrzeb

paszowych zwierzqt gospodarskich jak teZ wl4czenia w ramach Wsp6lnej Polityki Rolnej tej grupy

roSlin do platnoSci za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i Srodowiska. Zgodnie z zasadami dobrej

praktyki rolniczej, kr6tkotrwale uZltki zielone s4 waZnym elementem zmianowania

w zr6wnowaZonym i ekologicznym systemie gospodarowania. Wprowadzane do plodozmianu

polowego pozwalaj4 uzupelnii bilans pasz w gospodarstwie, ulatwiaj4 organizacjg Zywienia letniego

i zmniejszaj4 jego koszy. Dostarczaj4 zwierzgtom paszy smakowitej, zasobnej w bialko, sole

mineralne i witarniny. ObecnoSd kr6tkotrwalych u2ytk6w zielonych w plodozmianie, poza warto6ci4

paszowq. jest uznawana za przylazn4 dla Srodowiska, bowiem przeciwdzialaj4 one degradacji gleb

ornych spowodowanej uproszczeniami plodozmian6w i czQsto brakiem stosowania nawozow

naturalnych. S4 dobrym przedplonem dla roSlin nastgpczych. Zasadnicza rola traw w przygotowaniu

pasz niezbgdnych dla produkcji zvrierzgcej oraz ich znaczenie pro5rodowiskowe sprawiaj4, 2e tej

grupie roSlin naleZy po5wigcii wigcej uwagi.

W praktyce, nie wszystkie trawy maj4 jednakowe znaczenie i zastosowanie. W warunkach

intensl.wnej produkcji pasz na gruntach omych wykorzystuje sig tylko kilka gatunk6w traw,

wyr62niaj4cych sig szybkim wzrostem, wysokirn potencjalem plonowania oraz dobr4 waftoSci4

pokarmow4. Wysoko cenione s4 tu m.in. 2ycica wielokwiatowa (Lolium multiflorzrn) i Festulolium

(Festulolittm braunii), mieszaniec migdzyrodzajowy kostrzewy l4kowej i 2ycicy wielokwiatowej,

l4cz4cy korzystne cechy kostrzew (trwalodi, zimotrwaloS6, tolerancja na suszg, odpomoSi na choroby)

i Zycic (wysoki plon, dobra wartoSi pokarmowa). Aby wykorzystad ef'ektywnie potencjalne

mo2liwoSci produkcfne tych gatunk6w, nalel.y doskonali6 technologig ich uprawy, w tym

optymalizowa6 nawo2enie mineralne. W powyZszym kontekScie, wyb6r przez mgr inZ. Romana

Roszkiewicza tematu rozprawy doktorskiej uwa2am za uzasadniony. Wykonana przez Doktoranta
praca dostarcza nowych, interesuj4cych element6w poznawczych z zakresu wplywu zr6Znicowrnego
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nawo2enia azotem i magnezem na plonowanie i warto6i pokarmow4 runi Lolium multiflorum cv. Tur
t Festulolium braunii cv. Felopa, ma r6wniez znaczenie utylitarne.

Brzmienie t)'tulu rozprawy doktorskiej jest adekwatne do zawartoSci zamieszczonej
w opracowaniu. W pracy nie zaprezentowano hipotezy badawczej. Przedstawiono cel badari, nie
wyodrgbniaj4c cel6w szczeg6lowych.

Podstawa metodologiczna badari

Przedstawiona do oceny dysertacja jest wynikiem dw6ch niezaleZnych, realizowanych r6wnolegle,
dwuletnich doSwiadczeri polowych. Prowadzono je w sezonach wegetacyjnych 201212013 i 201312014

w gospodarstwie indywidualnym poloZonym we wsi Kunowo (powiat Szamotuly), na glebie plowej

spiaszczonej (PWsp) o skladzie granulometrycznym warstwy omej piasku slabogliniastego, klasy
bonitacyjnej IVb. Do5wiadczenia realizowano jako dwuczynnikowe w ukladzie split-plot,
w 4 powt6rzeniach. Czynnikiem I rzgdu bylo nawo2enie magnezem (0 i 25 kg MgO.ha-t) a II rzEdu

nawoZenie azotem (0.60. 120 i 180 kg N.ha-r).

Stosowane przez Autora metody badawcze zostaly odpowiednio dobrane, uzasadnione i jasno

opisane. W rozdziale ,,Metodyka badari" podano terminy zbioru pokos6w w latach badari, nie
wskazano natomiast w jakiej fazie rozwojowej roSlin zbi6r ten przeprowadzono.

OkreSlenie $plywu nawoZenia ar,oIem oraz magnezem na plonowanie orazjakoSi paszy uzyskanej

z zasiew6w Festulolium braunii i Lolium multillorum w uprawie polowej na glebie lekkiej, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem wymagari koni sportowych, przeprowadzono na podstawie oceny
wielkoSci plonu runi, indeks6w LAI i SPAD, skladu chemicznego runi i energii metabolicznej w niej

zawartej oraz wyliczonej efektywnoSci nawoZenia azotem. Oceny tej dokonano dla poszczeg6lnych lat

badair i pokos6w (po dwa pokosy w kaZdym roku badari). Przeprowadzona analiza statystyczna

wynik6w badari dla do5wiadczenia dwuczynnikowego (oddzielnie dla Festulolium braunii i Lolium
multiflorum) umoZliwila wykazanie zale2noSci pomigdzy nawoZeniem magnezem i azotem a plonem

suchej masy i skladem chemicznym runi badanych gatunk6w traw (metoda analizy wariancji
ANOVA) oraz wyliczenie dawki azotu, przy kt6rej uzyskano maksimum funkcji (r6wnania regresji

krzywoliniowej) b4dL tez wyliczenie el'ektywnoSci 1 kg zastosowanego azotu (r6wnania regresji

prostej). W pracy nie podano natomiast, wedlug jakiego modelu wykonano analizg wanancji. czy

wedlug modelu mieszanego (czynniki traktowane s4 jako stale a lata jako losowe) czy stalego

(czynniki do6wiadczalne jak i lata traktowane s4 jako stale).

Ocena formalna pracy - struktura pracy oraz dokumentacja tabelaryczna i graficzna

Praca obejmuje 158 stron wydruku komputerowego (w t1,m 54 tabel i 43 rysunki). W pracy

wydzielono 8 rozdzial6w gl6wnych: l. tl/stgp4 strony, 2. Przeglqd literatury-2| stron, 3. Metodyka

badart-l4 stron, 4. Il/yniki badat4-68 stron, 5. Dyskusja wynikiw 29 stron, 6. Wnioski 2 strony,
T.Ilyknz literatury-ll stron, 8. Streszczenie 3 strony (gzyk polski) i Sttmmary-2 strony (gzyk
angielski).

W rozdziale Przeglqd literatury wydzielono 3 podrozdzialy pierwszego rzgdLr i 2 podrozdzialy

drugiego rzgdu; rozdzial Metodyka badori - na 6 podrozdzial6w pierwszego rzgdu i 3 podrozdzialy

drugiego rzgdu; rozdzial llynik) budafi - na 20 podrozdzial6w pierwszego rz.gdu; rozdzial Dyskusja

wynik6w na 16 podrozdzial6w pierwszego rzgdu. Przyjgty uklad pracy ulatwia czl.telnikowi

orientacjq w treSci i materiale wynikowym. KolejnoSi rozdzial6w i podrozdzial6w jest wiaSciwa

i wskazuje na przemy6lan4 koncepcjg rozprawy doktorskiej Wyjqtek stanowi rozdzial "Przegl4d



literatury", w kt6rym w podrozdziale "2.1. Wplyw nawo2enia azotem i jego rola w ksztaltowaniu
plonciw i jako6ci paszy" blgdnie wydzielono podrozdzial 11 rzgdn "2.l.2. Magnez w ro5linie i Zywieniu
zwierz4t" .

W strukturze pracy zachowano wlaiciwe proporcje" przez.naczajqc zasadniczq czgsi pracy na
prezentacjg wynik6w badah. Zamieszczone w opracowaniu zestawienia tabelaryczne i rysunki
koresponduj 4 z tredci4 pracy.

Rozprawa jest przejrzyScie zredagowana i starannie opracowana, jednak przygotowujqc j4 Autor
nie uchronil sig przed pewnymi uchybieniami, 916wnie natury redakcyjnej:

w rozdziale "WstQp" (str. 4, 20 wers od g6ry) cytLrj4c Olszewsk4 podano jedynie rok 2005, nie
precyzuj4c z kt6rej publikacji zaczerpnigto dane: Olszewska M. 2005a czy 2005b (str. 149);

- przygotowuj4c pracg do publikacji, sugeruj g poprawi6 grafrkg w legendach wykres6w 29, 30
(str.98),31 (str.99) i33 (str. 100);

w pracy pojawiaj4 sig nieliczne blgdy stylistyczne i literowe (zaznaczono w tekScie pracy\. Zabl4d
stylistyczny uznajg stwierdzenie "na dawce" u2yte np. w zdaniu "... zawartoSi karotenoid6w
w blaszkach li3ciowych (...) wzrosla do 7,70 mg.g-' na dawce 180 kg N.ha-r" (str. 65), bowiem
zawaftoSi ta wzrosla pod wplywem/na skutek/po zastosowaniu nawoZenia dawk4 180 kg N.ha-'.
Ponadto za niewla6ciwe, w mojej opinii, uwa2am sformulowanie "we wplywie na" zamieszczone

w tytulach rysunk6w i tekScie pracy dotycz4cym ksztaltowania wartoSci cech pod wplywem
interakcji czynnik6w do5wiadczenia, np. "Rys. 4. Wsp6ldzialanie nawoZenia magnezem i azotem

we wplywie na l4czny plon suchej masy ro5lin I i ll pokosu Fes tulolium braunii ..." (str. 47).

Pomimo pewnych uchybieri, rozprawa doktorska mgr inZ. Romana Roszkiewicza pod wzglgdem

formalnym spelnia wymagania staw'iane pracom naukowym.

Dob6r oraz wykorzystanie pi5miennictwa

W rozdziale "Wykaz literatury" Autor opracowania zamieScil 209 pozycji piSmiennictwa, w tynn

60 pozycji obcojgzycznych. Dob6r literatury nie budzi zastrzezen i wskazuje na przygotowanie Autora

do prowadzenia prac badawczych. Spo6r6d cl4owanej literatury, 58 pozycji (ok. 28%) zostalo

opublikowanych w ci4gu 10 ostatnich lat, w tym 2l pozycji (ok. 10%) poohodzi z ostatnich 5lat.
Starsze publikacje s4 jednak kluczowe dla problematyki badan i Swiadcz4 o chgci poznania i
wykorzystania wszelkich danych naukowych z tego zakresu.

Merytoryczna ocena pracy

W rozdziale "Wstqp" mgr inz. Roman Roszkowski nakreSlil zagadnienia zwi4zane z tre5ci4

rozprawy i uzasadnil celowoSi podjgcia tematu badai.
Rozdzial "Przegl4d literatury" jest tematycznie powi4zany z zakresem badaii. Doktorant

zaprezentowal w nim badane gatunki traw oraz nadwietlil zagadnienia wplywu nawo2enia azotem

ijego rolg w ksztaltowaniu plon6w i jako3ci paszy z uZytk6w zielonych oraz z.naczenie magnezu

w roSlin ie izywieniu zwierzql.

W rozdziale "Metodyka badari" przedstawiono wykorzyst)ryvany w pracy material i metody

badawcze. W rozdziale t)'m Autor scharakteryzowat lokalizacjg doSwiadczeri, warunki glebowo -
klimatyczne, metody badania materialu roSlinnego i gleby oraz statystycznego opracowania wynik6w.

Dane meteorolo giczne z.amieszczone w tabelach I (str. 34) i 2 (str. 35) prezentuj4ce Srednie



temperatury powietrza i sumy opad6w atmosf'erycznych powinny jednak obejmowad caly okres

realizacji doSwiadczenia, a nie tylko miesiqce od kwictnia do paZdziemika.

Rozdzial "Wpiki badari" stanowi Irzon pracy. Doktorant przedstawil w nim oryginalne wyniki
badafi wlasnych nad wplywern nawoZenia magnezem i azotem na wielkoii plonu suchej masy i bialka
oraz wyliczon4 dla koni energig metaboliczn4 Festulolium braunii i Lolium multiflorum, ksztaltowanie
wskaznik6w pokrycia lidciowego (LAI) i zielonodci li5ci (SPAD), sklad chemiczny runi l4korvej oraz

efbktywno5ci stosowanych dawek azotu. Przedstawil r6wnieZ dane na temat wplywu zr62nicowanego

nawo2enia magnezem i azotem na zawartoS6 i udzial poszczeg6lnych form azotu mineralnego
w glebie po zbiorze traw. Szkoda, 2e nie wykonano tych oznaczeri w glebie r6wnie2 przed zalo2eniem

do3wiadczenia, co umoZliwiloby dodatkowo wykazanie, jak uprawa badanych gatunk6w traw wplywa
na te wla:jciwoici chemiczne gleby. Na 68 stronach opracowania Autor przedstawil wyniki badari

polowych i laboratoryjnych, kt6re w c44e1ny spos6b zamieScil w 48 tabelach (3-51) i 39 rysunkach
(4-43) i prawidlowo opisal. Spos6b przedstawienia danych w tabelach i na rysunkach oraz ich opis

Swiadcz4 o znajomodci zagadnienia i bardzo dobrym przygotowaniu Doktoranta do prowadzenia

badari naukowych. W przypadku wykazania istotnych r62nic pomigdzy drednimi obiektowymi.
z naukow4 precyzj4 je opisal. natomiast tam, gdzie istotne r62nice nie wyst4pily, trafnie wychwycil
rysuj4ce sig tendencje. Jedyn4 w4tpliwo(6 i koniecznoii uSciSlenia wymaga stwierdzenie "W uprawie

L. multiflorum dodatkowe nawo2enie magnezem obnizalo przyrostu plonu bialka o 0,62 kg'ha-r."
(str.70). Ponadto Autor stwierdza, 2e "W analizie regresji przeprowadzonej dla plonu bialka
pochodz4cego z II pokosu obu gatunk6w traw nie wykazano pozyty\.vnego wplywu nawo2enia

magnezem na plonotw6rcze dzialanie zastosowanego kilograma azotu" (str. 70), ale nie zamieScil

w pracy rysunk6w potwierdzaj4cych to stwierdzenie.

Rozdzial "Dyskusja wynik6w" stanowi dyskusjg nad wynikami badari wlasnych. W rozdziale tym
Doktorant wydzielil tematycznie 16 podrozdzial6w, podobnie jak w rozdziale "Wyniki badai".
W "Dyskusji wynik6w" Autor ocenia uzyskane rezultaty i konfiontuje wyniki badari z literatur4

przedmiotu. Za najlepiej opracowany uznajg podrozdzial "5.1. Plon suchej masy roSlin".

Koi.rcow4 czg6ci4 pracy jest rozdzial "Wnioski". Autor lbrmuluje 10 wniosk6w odnosz4cych sig do

przeprowadzonych badari i czyni to w spos6b opisowy. Wnioski powinny miei charakter uog6lniaj4cy,

dlatego przygotowuj4c pracg do druku proponujg ich przeredagowanie. Proponujg tak2e wskazanie.

kt6ry z wariant6w nawoZenia jest optymalny w uprawie badanych gatunk6w traw na glebie lekkiej

w warunkach Wielkopolski.

Wa2nym osi4gnigciem niniejszego opracowaniajest wykazanie, 2e w warunkach Wielkopolski:

Festulolium bratLnii cv. Felopa jest lepiej przystosowana do uprawy na glebach lekkich,

posusznych w por6wnaniu do Lolium multiflorum cv. Tur ze wzglgdu na wyzsze plony suchej

masy i bialka, gromadzi jednak wigcej azotan6w i zawiera mniej energii metabolicznej dla koni

w odniesieniu do Lolium mtrltillorum:

- w uprawie Fe snlolium braunii na glebie lekkiej maksymalnego plonu suchej masy w I pokosie

moZna oczekiwai po wniesieniu dawki 160 kg N ha t, a. Lolium multiflorum pod wplywem

dawki 136 kg N'ha-r;

- najwigkszq et'ektywnoSi rolnicz4 nawo2enia azotem uzyskuje sig nawoZqc Festulolittm braunii
i Lolium multiflorum dawk4 60 kg N ha-r, a wprowadzenie magnezu powoduje jej wzrost tylko

t Lolium mttltdlorum;



Wniosek koricowy

W dwietle powyZszych danych stwierdzan, i2 przedlozona do recenzji rozprawa doktorska
mgr inZ. Romana Roszkiewicza pt.,,Reakcja Lolium multiflorurn cv.Trur i Festulolium braunii
cv. Felopa na nawo2enie azotem i magnezem w uprawie polowej na glebie lekkiej" spelnia
warunki okre5lone w art. 13 Ustawy o Stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. nr 65, poz. 595) z p6i,n. zm. (ustawa z
dnia 27 lipca 2005 "prawo o szkolnictwie wyLszymtt art.25l).

Wnoszg do Wysokiej Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioiniynierii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu o przyjgcie rozprawy i dopuszczenie Pana mgr in2. Romana
Roszkiewicza ubiegajqcego sig o stopiei naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, le5nych
i weterynaryjnych w dyscyplinie agronomia do dalszego etapu, jakim jest publiczna obrona
pracy doktorskiej.

Rzesz6w, 20 czerwca 2017 r. S,,lura('f{rfl,da.


