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Recenzja

rozprawy doktorskiej przedstawionej przez Pana mgr inZ. Jakuba Wendla

pt. Ocena reakcj i plonot w6rczej i stanu odzywienia ziemniak6w nawo2onych

r62nymi formami siarki na tle wzrastaj 4cych dawek azotu

Niniejsza recer:vrja dotyczy przeslan e1 przez Radg wydziatu Rolnictwa i Bioinirynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozprawy doktorskiej pt' Ocena reakcji

plonotw,rczej i stanu otl2ywieniq ziemniak,w nawo2onych r62nymi .formami siarki na lle

wzrastujqcych tluwek ozotu przedstawionej przez mgr. inZ. Jakuba Wendla przygotowanej pod

kierunkiem promotora dr hab. Jaroslawa Potarzyckiego ofaz pfomotor pomocnicz4 dr hab.

Katarzyng przygock4-Cyna w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Srodowiska.

Problematyka badawcza opiniowanej pracy jest oryginalna i charakteryzuje sig

znacznymiwaloramipoznawczymiiutylitamymi.obiektembadariopisanychwrozprawie

doktorskiej jest ziemniak, roSlina bardzo wu2na i cenna gospodarczo, ale niewdziEczna

eksperymentalnie i trudna analitycznie. Doskonalenie agrotechniki w przypadku tej roSlinyjest

szczeg6lnie aktualne, gdy2 prawie od 50 lat Srednie plony w kraju utrzymuj4 sig na poziomie

20 t zh4 a potencjalne mo2liwoSci tej ro5liny sq znacznie 'vqt2sze i siggajq nawet 70 t z ha'

Przedmiotem dociekan jest plonotw6rcze i 2ywieniowe wsp6ldzialanie dw6ch skladnik6w

nawozowych - siarki i azotu. 34 to podstawowe skladniki w nawozeniu, ale ich dawka i posta6

chemiczna nie je sI bez znaczeniadla wzrostu i rozwoju roslin, a tym samym dla efektywnosci

zabiegu.Dobadanwytypowano,moimzdaniembardzotrafnie,dwiefbrmynawozow

siarkowych,siarkgelementam4igips,cododatkowopozwolilowzbogaciizakresbadario

rozwa2:ania nad rol4 wapnia (w formie dwuwodnego siarczanu) w 2ywieniu roslin ziemniaka.

Charakterystyka rozprawy doktorskiej

Opiniowana praoa jest obszerna, liczy og6lem 144 strony tekstu' w tym 45 tabel i 4l

rycin oraz 6 fotogratii. Ma typowy, klasyczny uklad opracowafi naukowych z podzialem tre6ci

na rozdzialy: wprowadzenie, metodyka badari' om6wienie wynik6w' dyskusja' wnioski'



literatura. Wykaz piSmiennictwa zostal przedstawiony na 10 stronach, zawiera 151 t1.tul6w

oraz 5 Lrddel intemetowych, gl6wnie opracowari oryginalnych i zwi4zanych z przedmiotem

badan.

Merytoryczna ocena pracy

Praca jest napisana w dobrym stylu. 'Iytul pracy jest sprecyzowany jasno i dobrze

ujmuje zakres bada6. Rozdzial ,,Wprowadzenie", slusznie podzielony na 2 czg6ci: wstqp i

przegl4d literatury wprowadza w problematykg bada:wcz4 z jednoczesnym wskazaniem cel6w

i zakresu badari. Celem nadrzgdnym pracy byla weryfikacja hipotezy badawczej, kt6r4

uog6lniajqc mo2na sformulowad nastgpuj4co: wplyw nawo2enia siark4 na plonowanie i stan

odZywienia rodlin ziemniaka jest warunkowany poziomem nawo2enia azolem, a efektywnod6

nawoZenia azotem jest uzale2niona od formy nawozu siarkowego. Obszemy przegl4d

piSmiennictwa {wiadczy o dobrej znajomoSci zagadnieh dotycz4cych aktualnych badafi w

zakresie produkcji ziemniaka i jej nawozowych uwarunkowari. W rozdziale ,,Metodyka badan"

opisano szczeg6lowo, z nale2yt4 skrupulatnoSci4 (cho6 nie wszystko), eksperymenl polowy,

uwarunkowania agrotechniczne, glebowe i meteorologiczne oraz cal4 metodologig

prowadzenia obserwacji biometrycznych i chemicznych materialu roSlinnego. Uwazam,ze zbtt

skr6towo potraktowano opis zastosowanych nawoz6w siarkowych korzystaj4c z

charakterystyki przedstawionej w intemecie przez producent6w. Brakuje r6wniez (dla

Scislosci) koncentracji potasu i fosforu w zastosowanych nawozach. W opisie analizy

chemicznej gleby podano, 2e azot mineralny i siarka siarczanowa byly oznaczane w Irw.

Swiezej glebie. Czy w przypadku siarki ten spos6b oznaczania jest dzisiaj obowiqzuj4cy w

doradztwie nawozowym? Opis oznaczania zawartoSci skrobi w bulwach ziemniaka z

wykorzystaniem wagi skrobiowej, tzw. wagi Reimanna-Parow4 jest zb1't malo profesjonalny.

Nale2aloby, przede wszystkim, podai zasadg metody, a nie technikg pomiaru. W podrozdziale

,,Obliczenia wskalnik6w i analizy statystyczne" zaprezenlowane zostaly statystyczne sposoby

i zakres opracowania wynik6w bada6. [Jwa2am za szczeg6lny walor ocenianej pracy

wykorzystanie analizy Scie2kowej, kt6ra w badanym ukladzie wsp6ldzialania siarki z azotem

istotn ie ulalu iala wnioskowanie.

Om6wienie wynik6w badan jest szczeg6lowe, wnikliwe i rozpocryna sig od efektu

nawozowego w eksperymencie wegetacyjnym, tj. wplywu badanego nawoZenia na wielkoSd

plonu bulw ziemniaka i ich strukturg, a nastgpnie na rozw6j roSlin BBCH 41 do stadium

pocz4tkowego wegetacji BBCH l5-17. Tak4 kolejnoSi rozwuZah uwazam za batdzo ttafn4,

gdyz moze ulatwia6 analizg przyczyn dla takiego a nie innego efektu koficowego. Ale jest to



kwestia dyskusyjna, bo w ukladzie chronologicznym lez moitna byloby prowadzi6 wyw6d

przyczynowo-skutkowy i zakohczyt go wskaznikami efektywnosci i jakosci4 bulw ziemniaka,

co w pracy zostalo umieszczone przez Autora w rozdziale ,,Dyskusja,'. Ta czgs6 pracy jest

waZnym i dobrze napisanym zwiericzeniem rczwu2ah nad wynikami badan. Jej profesjonalizm

dwiadczy o dobrym przygotowaniu Doktoranta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej.

Na podstawie przeprowadzonych badan sformulowano 17 wniosk6w, kt6re podsumowui4

uzyskane, cenne dla nauki i praktyki, wyniki, a tak2e scisle korespondui4 z celami pracy.

wykazano wy2szofi siarczanu wapnia nad siarkq elementama w dzialaniu plonotw6rczym, jak

i w dzialaniu wsplllw6rczym z azotem. Okreslono silg reakcji plonotw6rczej i jej uzaleZnienie

od stanu odZywienia ro$lin w czasie wegetacji. oceniono przydatnosi test6w diagnostycznych

w systemie nawoZenia ziemniaka.

Zauwa2one blgdy w tekScie wymagaj4ce korekty:
- na sr. 43 w tab. III. t brakuje danych w wierszu dotyczqcym dawki 150 kg N
- na str. 6l i62 na rycinach IIl.8, Ill.9 i III.l0- nie wlaiciwie wpisano jednoitkg pobraniajednostkowego azotu
na osi odcigtej
- na str. 99 na rycinie III.2 | nie wlaSciwie podpisano dane umieszczone na osi rzgdnej,
- na str. 139 zbgdnie umieszczono pozycjg: Motowicka-Terelak, Terelak, 2000....

Wniosek koricowy

Uwa2am, ze recenzowana praca posiada wszelkie znamiona rozprawy doktorskiej:

- Podjgto trafn4 tematykg badawcz4 zar6wno pod wzglgdem poznawczym jak i praktycznym, -

- Starannie opracowano statystycznie wyniki badari, oo umoZliwilo poprawne urnioskowanie,

- okre6lono poziom zaleznosci migdzy badanymi czynnikami a stanem odzywienia roslin
- oceniono silg plonotw6rczq siarki na 6 poziomach nawozenia azotem i azotu na tle dw6ch

podstawowych formach siarki,

- Umiejgtnie sformulowano wnioski z obszemych, wielokierunkowych badari,

- Zaprezenlowano poprawno66 naukow4 w pracy badawczej

Stwierdzam, 2e przedlo2ona do oceny praca doktorska (zgodnie ze stosowan4

ustawa - Dz.U. 2003 Nr 65 poz.595) spelnia wymagania rozpraw doktorskiej,

zawiera istotne naukowe i utylitame elementy, a jako calos6 stanowi oryginalne

opracowanie naukowe. Na tej podstawie stawiam wniosek o dopuszczenie msr


