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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in2. Stanislawa Switka
nt.

,, Ocena dzialaf maj4cych na celu zwigkszenie bior62norodnoSci i poziomu uslug
ekosystemowych w polskim rolnictwie"

Niniejsz4 recenzjg przygotowano w odpowiedzi na pismo Pana prof. dr hab. Andrzeja
Blecharczyka, Przewodnicz4cego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo,
Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przy,rodniczego w Poznaniu (z dnia
10.01.2020 roku) wraz z informacjq 2e uchwalq Rady Wydzialu z dnia 24 wrze6nia 2019 roku,
wyauczono mnie na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inz. Stanislawa S*itka. P.u"g
doktorsk4 wykonano w Inst5rtucie Zoologii oraz w Katedrze Agronomii pod kierunkiem prof.
dr. hab. Piotra Tryjanowskiego - promotora i dr hab. Zruanny Sawinskiej - promotora
pomocniczego.

W przedlo2onej rozprawie doktorskiej pt. ,,Ocena dzial,ai maj4cych na celu
zwigkszenie bior62norodnoSci i poziomu uslug ekosystemowych w polskim rolnictwie"
mgr in2. Stanislaw Switek przedstawil wyniki dotycz4ce aktualnego, a jednocze5nie trudnego
do realizacji i interpretacji problemu oceny dzialari proSrodowiskowych podejmowanych przez

rolnik6w realizuj4cych program polityki rolnej Unii Europejskiej.

l. Wprowadzenie. Ocena zasadno5ci przeprowadzonych badari

Przed wsp6lczesnlirn rolnikiem stoi podw6jne wyzwanie, tj. produkowanie 2ywnodci
oraz ochrona przyrody i r6ZnorodnoSci biologicznej. Dla jako5ci 2ycia przyszlych pokolef
zasadnicze znaczenie ma rozs tai.ne korzystanie z zasob6w naturalnych orzez czlowieka
zy jqcego wsp6lczeSnie.

JuZ w XVIII wieku amerykariski uczony (konserwator przyrody) George Marsh
stwierdzil: ,,Czlowiek zblt dawno zapomnial, 2e ziemia zostala mu dana jedynie w u2ytko-
wanie, nie zaf do zu2ycia, ani tym bardziej do rozrzutnego pustoszenia".



Rolnictwo ma decyduj4cy wply"w nie tylko na kajobraz obszar6w wiejskich, ale takZe

na stan Srodowiska przyrodniczego oraz r6Znorodnoii biologiczn4. Zmiany w sposobie
uZltkowania grunt6w, specjalizacja produkcji i przej dcie na rolnictwo intensywne, wplyngly
niekorzystnie na zasoby wody, glebg, powietrze oraz bior6ZnorodnoSi.

Wysoko oceniam trafnoSi wyboru tematyki badan. Wobec zloZonoSci poznawczej
i utylitamej istoty problemu dotycz4cego oceny dzialari maj4cych wplyw na zwigkszenie
poziomu bior62norodno6ci i uslug ekosystemowych oraz poznania dzialah i opinii rolnik6w
realizuj4cych wymogi stawiane w ramach tzw. zazielenienia i reformy Wsp6lnej polityki

Rolnej, badania w tym zakesie wydaj4 sig byi wla6ciwe, a nawet konieczne. Praca Doktoranta
ten postulat spelnia, co nale2y podkreSlit, i zaliczyt do niew4tpliwych jej walor6w. NaleZy
w tym miej scu zaznaczy(,, Ze tematyka podjgta przez Doktoranta ma w Polsce ubogie
piSmiennictwo, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w proporcji cytowanych w pracy pozycji
I iteraturowych anglojgzycznych i krajowych.

Podjgte przez Doktoranta badania poszerzaj4 wiedzg z zakresu wp rowadzanych przez
rolnik6w dzialan, kt6re docelowo maj4 zwigkszyd poziom r6Znorodno5ci biologicznej, co
w przyszlo3ci mo2e przyczyni(, sig do utworzenia odpowiednich regulacji w programie WPR.

2. Ocena formalna pracy

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska w postaci opracowania autorskiego
Doktoranta obejmuj4cego 55 stron tekstu, przygotowanego w oparciu o 4. jednotematyczne

publikacje naukowe:

1. Switelq S., Takacs, V., Sawinska, 2., Kosiada, T., & Tryjanowski, P. Mineral nitrogen
fertilisers remain a crucial factor even in the ecological intensification of agricultrre. Acta
Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science.

2. Switek, S., Sawinska, 2., & Glowicka-Woloszyn, R. A New Approach to Farm Biodiversity
Assessmenl. Agronomy.

3. Switek, S., & Sawinska, Z. Farrnet rationality and the adoption of greening practices in
P oland,. Sc i e nt i a A gr ic o I a.

4. Switek, S., Jankowiak, l-., Rosin, Z. M., Sawinska, 2., Steppa, R., Takacs, V ., Zbyryi, A.,
Tryjanowski, P. Jak zachowad wysoki poziom bior6ZnorodnoSci na obszarach rolniczych
w Polsce? Identyfikacja najwazniejszych problem6w badawczych. Iliei i Rolnictwo.

Prace te zostaly opublikowane w latach 2017 - 2019, w czasopismach o zasiggu
migdzynarodowym i krajowym. 3 spodr6d nich ukazaly sig w czasopismach posiadajqcych IF,
tj.: Acta Agdculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science (IF 0,81 ; pkt. MNiSW 40),
Agronomy (lF 2,259; pkt. MNiSW 100), Scientia Agricola (IF 1,383; pkt. MNiSW 35) orc21.
praca w czasopismie kajowym - Wiei i Rolnictwo (pkt. MNiSW 14). N,4czna liczba punkt6w
wg MNiSW wyrazaj4cych warto6i naukometrycznq tych prac wynosi 189, a sumarycmy
wskaZnik IF 4,6.

Wszystkie publikacje s4 wsp6lautorskie, ale w kazdej z nich mgr inZ. Stanislaw Switek jest
pierwszym autorem. Jego wklad w powstanie prac wynosil od 51% do 60% (Srednio 56,5%)



i obejmowal: opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badan, pozyskanie i opracowanie
danych, napisanie i zlo2enie pracv do czasopisma oraz przygotowanie odpowiedzi na recenzje.
Swiadczy to o istotnej roli Doktoranta w badaniach stanowiqcych przedmiot osi4gnrgcra
naukowego, objgtego zakresem rozprary doktorskiej, co stwierdzam na podstawre
dol4czonych o6wiadczeri wsp6lautor6w.

oceniane opracowanie liczy l4cznie 138 stron wydruku komputerowego formatu 44,
w tym wyartykulowane osiqgnigcie naukowe stanowi 55 stron. Na pocz4tku opracowania
Doktorant zamie6cil cykl publikacj i stanowiQcych przedmiot rozprawy wraz
z wyszczeg6lnionym Jego wkladem w powstanie poszczeg6lnych prac. Nastgpnie k6tko
opisal projekt badawczy LIBERATIoN, w ramach kt6rego byly finansowane prace badawcze.

Na czg6i opisow4 rozprawy skladaj4 sig: streszczenie pracy w jgzyku polskim
i angielskim, Wstgp, Hipoteza pracy, Cel pracy, Metodyka (dotycz4ca poszczeg6lnych prac,
kt6re Autor oznaczyljako: C2956: A, B, C i D), dalej w taki sam spos6b opis any jest rozdzial
- Najwazniejsze wyniki (C2956 A, B, C i D), nastgpnie Dyskusja, Naj wazniej sze wnioski
i ostatnia czg56 zamykaj4ca - Spis literatury.

Bazg bibliografi.czn4 rozprawy stanowi 87 pozycji literaturowych, gl6wnie
angielskojgzycznych (74 pozycje - 85%), kt6re cytowane s4 w spos6b wlaSciwy. ponadto

opracowanie bgdqce zasadnic z4 czgsciq rozprawy zawiera 2 ryciny i 3 tabele.
Do opracowania (str. 56-64) Autor dol4czyl informacje o pozostalych osi4gnieciach

naukowo-badawczych. Na stronach od 65 do 138, Doktorant zamiescil opublikowane prace
skladaj4ce sig na osi4gnigcie naukowe wraz z odwiadczeniami wsp6lautor6w tychze publikacji.

3. Merytoryczna ocena pracy

Tytul pracy - ,,Ocena dzialaf, mal4cych na celu zwigkszenie bior6ZnorodnoSci i poziomu
uslug ekosystemowych w polskim rolnictwie" dobrze oddaje przedmiot i zakes badari oraz
jest adekwatny do wyznaczonych cel6w.

wstgp - Doktorant przedstawia w tej czgsci historig rolnictwa i jego zmiany na przestrzeni lat,
u2 do czasow wsp6lczesnych. Porusza problemy dotycz4ce ochrony drodowiska, jego
degradacji, koncepcjg uslug ekosystemowych, przedstawia wytyczne polityki rolnej Unii
Europejskiej, w tym jej elementy zwiqzane z zazielenieniarri oraz tworzeniem obszar6w
proekologicznych. Informacje zawarle w
przeprowadzonego studium literaturowego, z
2r6dlowymi.

rczdziale wynikajq z doglgbnie
i poprawnie c)4owanymi pozycjami

Hipoteza badawcza - Doktorant postawil hipotezg, i2 wymagania w zakresie ekologizacji
stawiane przed polskim rolnictwem s4 zgodne z potrzebami ochrony srodowiska i maj4
*plyw na ograniczenie produkcji rolniczej, zwigkszenie poziomu uslug ekosystemowych
i bior62norodnoSci, przy czym odbierane s4 one przez rolnik6w negatyr,vnie.

Cel pracy - Autor wyartykulowal 4. cele badawcze:
A. Poznanie lvplylv' materii organicznej i zmianowania na mozliwosd ograniczenia

stosowania azotu i poziom bior62norodnodci.

tym
licznie



B. Wskazanie dzialari, kt6re wedlug rolnik6w pnynosz4 najwigksz4 i najmniejszq
korzy6i dla Srodowiska.

c. Poznanie opinii rolnik6w na temat wymog6w stawianych w ramach tzw. zazielenienia
i reformy wsp6lnej polityki rolnej.

D. Poznanie opinii os6b zwi4zanych naukowo z ochronq Srodowiska na obszarach
rolniczych i wskazanie miejsc wymagaj4cych bardziej zaawansowanych bada6.

Metodyka - rozdzial ten Autor podzielil na 4. czg6ci, zgodnie z pracami wchodz4cymi w sklad zbioru
monorcmatycznego:

Metodyka - Czgit A opnta na publikacji (Switek S. i in. 2019). Doktorant szczeg6iowo opisal
wielkoskalowy eksperyment polowy zaloZony w roku 2014 na polach produkcyjnych
zlokalizowanych na terenie Wielkopolski oruzw 6. innych krajach Europy, tj.: w Niemczech,
Wggrzech, Woszech, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Badania dotyczyly oszacowania
lvplylw materii organicznej pruy prowadzeniu prawidlowego plodozmianu oraz
zr62nicowanym nawo2eniu azotem na plon i jako36 ziama pszenicy ozimej.
Analizy statystyczne zostaly przeprowadzone z wykorzystaniem program6w SpSS, zaS

gtaficzn4 prezentacjg wynik6w wykonano w Srodowisku programu R, z wykorzystaniem
pakietu ggplot2.

Metodyka - Czgif B powstala na podstawie pracy (Switek S. i in. 2019). Badania ankietowe,
dotyczqce naturalnej atrakcyjnoSci gospodarstw, przeprowadzono w 2017 roku. Na ich
podstawie sporzqdzono syntetyczny wskaznik subiektywnej oceny naturalnej atrakcyjnosci
gospodarstw (SISAF) oraz zastosowano metodg TOPSIS (technika kolejnosci prefere ncji przez
podobieristwo do idealnego rozwiqzania), kt6rq Doktorant dokladnie opisal.
Na podstawie uzyskanego wskaznika SISAF, gospodarstwa zostaly zaszeregowane do czterech
klas: Klasa I: Zielone gospodarstwa - wysoka warto6i przyrodnrcza

Klasa II: Z6tte gospodarstwa - Srednia lub wysoka warto66 przyrodnicza
Klasa III: Szare gospodarstwa -:irednio do niskiej warto56 przyrodnicza
Klasa IV: Czame gospodarstwa - niska wartoS6 przyrodnicza

Obliczenia wykonano za pomoc4 pakietu clusterSim w programie R oraz programu STATA
z wykorzystaniem pakietu gologit2.
Metodyka - CzgSi C powstala r.r oparciu o praca lSwirek S. i Sawinska Z. 2017). Badania
ankietowe wSr6d rolnik6w z r62nych region6w Polski przeprowadzono w roku 2015.
Pozyskane dane uszeregowano przy uZyciu arkusza kalkulacyjnego i przeanalizowano
z n2yciem programu statystycznego R. Do analiry wykorzystano dwa pakiety: gmodels i vcd.
W celu wychwycenia istornych r6Znic pomigdzy udzielanymi odpowiedziami, w analizie
statystycznej wykorzystano test chi kwadrat i test cochrana-mantel.
Metodyka - Czgii D zostala opisana na podstawie arrykulu t Switek S. i in. 2017 1. Dotyczyla
wskazania problem6w badawczych zwi4zanych z ochron4 srodowiska obszar6w rolniczych w
Polsce przez grupE os6b zwi4zanych z ochron4 Srodowiska przyrodniczego, zwi4zanych
zawodowo z tematykq ekologii i ochrony Srodowiska. Otrz)'rnane odpowiedzi zostaly
przeanalizowane i zakwalifikowane do odpowiednich obszar<iw tem atycznych, takich.iak:

l. Cg5lne kwestie dotyczqce oceny i zaehowania bioro2norodno6ci.
2. Efelitywnoii polityki w ochronie biori2norodnoici
3- Intensywne czy tradycyjne rohictwo - gdziejest nasza ytrzyszlaiC?



4. Indywidualne decyzje rolnik6w
5. Znaczenie zwierz4t gospodarskich

6. Znaczenie zabudowari i infrastruktury w ksztaltowaniu bior62norodno6ci
7 . Znaczenie siedlisk nieu2ykowanych roln iczo.

W odniesieniu do tej czgSci pracy wyra2am du2e uznanie dla Doktoranta, kt6ry zastosowal
szeroki wachlarz nowoczesnych i precyzyjnych metod statystycznych, co umoZliwilo wnikliw4
charakterystykg problemu badawczego.

Najwainiejsze wyniki - rozdzial ten obejmuje podsumowanie dotycz4ce przeprowadzonych

badan polowych i ankietowych. Na szczeg6lne podkeSlenie zasluguj4 badania, w kt6rych
zaproponowano nowy spos6b oceny bior6Znorodnodci gospodarstw, wykorzystuj4c do tego

wiedzg i doSwiadczenie rolnik6w. Na podstawie ich, co prawda subiektywnych, opinii
wydzielono czery klasy gospodarstw o zr6inicowanej wartoSci przyrodniczej. Grupq
dominuj4c4 sQ gospodarstwa o Srednio niskiej wartoSci, ale gospodarstw o wysokiej
(najwyiszej wartoSci) jest o ponad 6 punkt6w procentowych wigcej niZ tych o wartoSci

najn2szej. W tej grupie gospodarstw rolnicy podkre3lali rolg element6w agrotechniki i praktyk
rolniczych, szczeg6lnie uprawy migdzyplon6w, w ksztaltowaniu wartoSci przyrodniczej.

Za cenne uwazam takZe badania dotycz4ce nastawienia rolnik6w wzglgdem koncepcji
zazielenienia i jej oceny w pierwszym roku obowiqzywania. Ocena ta w oczach rolnik6w nie
wypadla korzystnie, a wybierajqc spos6b sprostania temu dzialaniu w najmniejszym stopniu
uwzglpdniajq jego oddzialyr,vanie na Srodowisko. Rolnicy podkre6laj4 przy tym dodatkowe
obci4zenie biurokratyczne i ekonomiczne.

Doktorant poglgbiaj4c problem badawczy dotycz4cy r6Znorodnoici biologicznej
i dzialaf' pro6rodowiskowych na obszarach rolniczych i w gospodarstwach rolnych podj4i
r6wnie2 pr6bg wykorzystania wiedzy eksperckiej i postawil pytania, majqce docelowo
pom6c w zwigkszeniu bior62norodnodci na terenach rolniczych i jej ochronie. Konkluduj4c t9
czg6i badan i informacje naukowe zawarte w tematycznie zwiaganej literaturze Doktorant
podkreSla, 2e podejmowane dzialania prodrodowiskowe powinny opierai sig na wynikach
badan, a ju2 realizowane podlegai ci4glej ocenie. Nie neguj4c roli intensyfikacji dzialalnoSci

rolniczej w zwigkszaniu jej wydajnoSci i oplacalno5ci naleZy pamigtai o ryzyku negatywnego

oddzialywania na Srodowisko. Dlatego zdaniem mgr in2. Stanislawa Switka ochrong

r62norodnoSci biologicznej krajobrazu rolniczego, tak2e w Polsce, nale2y rozpatrywac

kompleksowo na wielu poziomach organizacji - od pojedynczych os6b do calych region6w.

W moim rozumieniu istotne s4 tez wyniki badan polowych Doktoranta dotycz4ce

wpll.vw materii organicznej na plonowanie ro6lin uprawnych, w kt6rych, wbrew zaloZeniom

intensyfikacji ekologicznej rolnictwa, nie potwierdzono poz).tywnego oddzialywania materii
organicznej na wzrost plon6w pszenicy ozimej, Doktorant wyrazil pogl4d, iz stosowanie

nawoZenia azotem pozostaj e caly czas kluczowe dla zachowania wysokich i dobrej jako5ci

plon6w roSlin uprawnych. Zgadzaj4c sig z ostatni4 konkluzj4, moZna podj46 jednak dyskusjg,

co do roli materii organicznej dla wladciwoici gleby, a zwlaszcza plonowania rodlin i jakoSci

plonu. Brak dodatniej zaleimofici wymagalby jednak glgbszej analizy warunk6w badari, np.

wielko6ci zr62nicowania zawartoSci materii organicznej, czego w przedstawionej pracy nie
moZna zidentyfikowad.



Dyskusja - spos6b i zakres dyskusji wynik6w podkreslam jako duzy walor opracowania
przedstawionego do recenzji oftLz warsztatu naukowego Doktoranta. Jest on szeroki,
wieloaspektowy z wykorzystaniem bardzo licznych, trafnie dobranych ir6del literaturowych.
Na 9. stronach Autor umiejgtnie skonfrontowal wyniki wlasnych badan z wynikami innych
autor6w.

Najwa2niejsze wnioski - zasadnicz4 czg6i opracowania rozprawy doktorskiej koriczy l0
wniosk6w, kt6re Autor oznaczyl literami (A - J). Wynikaj4 one z badari przedstawionych
w 4. jednotematycznych pracach oraz dokonanego syntetycznego ich podsumowania. Wnioski
te, opr6cz czysto poznawczych walor6w, maj4 r6wnie2 du2e znaczenie praktyczne. Niekt6re
z nich, np. wnioski oznaczone w pracy literami: C, I, J mo2na odczytad jako zalecenia, czy tez
wskazania na przy szloi(,.

Zakres osi4gnigi naukowych rozprawy jest bardzo szeroki.
Do naj wazniej szych zaliczam:
1. Zastosowanie nowego podejScia w ocenie wartoSci przy'odniczej gospodarstw tzw.

TOPS6 oraz wydzielenie na jej podstawie 4. klas gospodarstw oznaczonych
odpowiednio: zielone (o wysokiej wartodci przyrodniczej, 2olte (o Srednio do duzej

wartoSci przyrodniczej), szare (o Srednio do malej warto6ci przyrodniczej) i czame (o malej
wartoSci przyrodniczej ),

2. Udokumentowanie, 2e ograniczenie stosowania nawoZenia azotem mo2e miei wplyw nie
tylko na spadek plon6w, ale r6wnie2 obni2enie ich jako3ci i nie moZe byi latwo
skompensowane wysokq zawartodci4 materii organicznej w glebie.

3. Wskazanie,2e obnizenie jakoSci ziarna pszenicy jako moZliwa konsekwencja

ograniczenia stosowania azotu powinna byi uwzglgdniona w publicznej debacie

i przez decydent6w.

4. Potwierdzenie i udokumentowanie, 2e obecnoS6 w gospodarstwach element6w
krajobrazu takich jak pojedyncze drzewa, oczka wodne i innejest powi4zana z wysok4 ich
ocen4 przyrodnicz4.

5. Wskazanie, 2e polscy rolnicy s4 niechgtni zazielenienirt, a wprowadzenie programu

nakazujqcego jego realizacjg, nie zmienilo znacz4co sposobu, w jaki prowadz4 oni swoje
gospodarstwa. Rolnicy spodr6d dostgpnych metod zazielenienia wybieraj4 te, kt6re sq ich
zdaniem najtarisze, a nie ze wzglgdu na ich warto3i przyrodnicz4.

6. Wskazanie, 2e brak finansowania dziaNaA proSrodowiskowych podejmowanych przez

rolnik6w skutkowaloby w wielu przypadkach zaprzestaniem ich prowadzenia.

7. Konieczne s4 dalsze badania naukowe w szerokim zakresie przyczyniaj4ce sig do

zwigkszenia bior62norodnoSci na obszarach rolniczych.

Literatura - dob6r literatury jest wladciwy. Zawiera ona pozycje piSmiennictwa

odzwierciedlaj4ce aktualny stan wiedzy dotycz4cy podjgtej problematyki. W opracowaniu
podsumowuj4cym literatura zestawionaj est poprawnie i zgodnie z przyjgtymi zasadami, jednak

stwierdzono pewne nieScisloSci, np:

- str. 19, jest Gagic i in. (2017) - brak w spisie literatury,
- str. 40, jest (Bouma i in. 2016) - powinno by6 (Bouma i Wdsten 2016),



- str. 41,jest (Kovacs 2016) - powinno byi (Kovrics i Pataki 2016)"
- str. 41, jest (PE'Er 2017) - powinno by6 (Pe'Er i in, 2017),
- str. 41, jest 2x (Diaz 2016) - powinno by(, (Diaz i Concepci6n 2016),
- str. 42,jest (Pe'er 2019) - powinno by6 (Pe'Er i in. 2019),
- str. 47, pozycja - Bat6ry i in. 2015 - wystgpuje 2 x w spisie literatury,
- str. 51, pozycji - Schulz, N., Breustedt, G., Latacz-Lohmann U. (2014) - nie umieszczono

w porz4dku alfabetycznym,
- str. 55, s42. pozycje Switek i in. 2019 - powinny byi oznaczone literami a, b.

Calkowity dorobek naukowy Doktoranta zal4czony do recenzowanej pracy, jest duZo

wigkszy i obejmuje: publikacje, nie wchodz4ce w sklad rozprawy doktorskiej - 5, monografie
naukowe - 4, ponad 70 artykul6w popularnonaukowych o wszechstronnej problematyce,
opublikowanych w latach 2015-2019 w bran2owej prasie drukowanej (Agrotechnika,

AgroProfil, TopAgrar, Farmer) oraz na portalach intemetowych (Cenyrolnicze.pl), udzial
w konferencjach migdzynarodowych - 7 (m. in. 3-krotnie w Bostonie, USA) i krajowych - 8,

lvyjazdy studyjne (Slowacja) oraz tdzial w projektach naukowych (Liberation: 2014-2017,
Mlodzi naukowcy : 201 5, 201 6).

Sumaryczny impact factor IF publikacji wedlug listy Joumal Citation Reports (JCR) wynosr

22,148. Opublikowane artykuly wedlug bazy Llreb of Science c)'towane byly 29 razy. Indeks

Hirscha wynosi 3.

Pomimo niew4tpliwych walor6w, jakie ta praca posiada, w rozprawie wystgpuj4 drobne

blgdy literowe, jgzykowe i redakcyjne. Niekt6re z nich wypunktowalam poniZej:

- naleZaloby konsekwentnie stosowad poprawny zapis jednostek: kg ha-r, t ha-l

w pracy czgsto jest: kg/ha, t/ha,
- nalehloby podai pelna nazwg gatunkow4 roSlin, np. gorczyc biala, facelia blgkitna,
- w pracy jest wyraZenie. ..cyt. W Switek i Sawinska (201 7) - powinno byi - W badaniach

Switek i Sawinska (2017),

- w pracy jest - ...u2ywanie nawoZenia.... - powinno byd - stosowanie nawo2enia,

- w pracy jest -... w skutek - powinno byi - wskutek,
- w pracyjest - ...uprawa poplon6w - powinno by6 - uprawa migdzyplon6w,
- w pracy jest - ...w przypadku malych rolnik6w, do 30 ha,... (malych gospodarstw),

- w pracy jest - ...badajqc rolnik6w, stwierdzono..., (badaj4c opinig rolnik6w),
- naleZaloby wyeliminowai zwroty typu: najwyZsza iloSi, (najwigksza iloS6),

- naleZaloby wyeliminowa6 pojedyncze litery na koricu ka2dego wiersza tzw. ,,sieroty".

4, Podsumowanie i wniosek koricowy

W podsumowaniu stwierdzam, 2e tematyka badawcza rozprawy doktorskiej

mgr inZ. Stanislawa Switka jest oryginalna i bardzo walna zar6wno pod wzglgdem naukowym
jak i utylitamym. Wybrany przez Doktoranta sp6jny tematycznie cykl artykul6w oceniam

bardzo wysoko meq4orycznie. Na uznanie zasluguje rzetelna dyskusja otrzymanych wynik6w
w oparciu o aktualne i odpowiednio dobrane 2r6dla literaturowe (gl6wnie anglojgzyczne).



Zarrieszczone wcze6niej uwagi, jak i wyszczeg6lnione usterki nie umniejszaj4

w zasadniczym stopniujakoSci rozprawy, ani nie podwaZaj4 du2ego zaanga|owwiaDoktoranta
i wkladu Jego pracy w realizacjg dysertacji. Przedstawione do oceny opracowanie, jak r6wnie2

caloksztalt akt'.wnoici naukowej Doktoranta dobitnie 6wiadcz4 o Jego pelnej dojrzalodci do
prowadzenia samodzielnej pracy naukowej.

Wobec powyzszej, pozytywnej oceny, zgodnie z ustaw4 z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr

65 poz. 595 z p6imejszymi zmianami), stawiam wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny

Rolnictwo i Ogrodnictwo, Wydzialu Rolnictwa i Bioinz5mierii Uniwersltetu Przyrodniczego

w Poznaniu o dopuszczenie Pana mgr inZ. Stanislawa Switka do dalszych etap6w przewodu

doktorskiego.

JednoczeSnie bior4c pod uwagg wysoki poziom naukowy rozprawy, naklad pracy

Doktoranta, zastosowane nowatorskie metody badawcze, du24 warto66 poznawczq

przeprowadzonych badan oraz spos6b ich przedstawienia i interpretacji, wnioskujg do Rady

Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo, Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii

Uniwersltetu Przyrodniczego w Poznaniu o wyr62nienie niniej szej dysertacji stosownq

nagrod4.
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