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Ocena

rozprawy doktorskiej Pani mgr inZ. Angeliki Sobczak

pt. ,,Ocena wp\rvu adiuwant6w wielofunkcyjnych na skutecznoSd dzialania herbicyd6w
stosowanych w uprawie kukurydzy i buraka cukrowego"

W rolnictwie zr6wnowa2onym dominuj4c4 rolg odgrywa integrowana ochrona roSlin.

Nale2y jednak wzi46 pod uwagg, 2e w rolnictwie towarowym czy wielkoobszarowym bgdzie ona

opiera6 sig gl6wnie na chemicznej ocbronie ro5lin. Odnosi sig to zwNaszcza do herbicyd6w,

kt6rych udzial w rynku Srodk6w ochrony ro5lin jest najwigkszy, z jednoczeSnie najmniejszym

udzialem Srodk6w biologicznych. Dlatego wlaSnie w stosowaniu herbicyd6w nale|y deyirye by

ich dawki byly jak najmniejsze z zachowaniem wysokiej skuteczno3ci ich dzialania. Wazn4 rolg

w tym zakresie powinny i pelni4 adiuwanty. Wprawdzie w literaturze naukowej mo2na spotka6

wiele informacji odnoSnie znaczenia adiuwant6w w poprawie skutecznoici dzialania

herbicyd6w, jednak nie zawsze s4 one j ednoznac zne. Te rozbie2nodci wynikaj4 czgsto z bardzo

zr62nicowanej budowy i architektury chwast6w, na co ma wiele czynnik6w, a wigkszoSi

dotychczasowych wspomagaczy Srodk6w ochrony roSlin charakteryzowalo sig

jednokierunkowym dzialaniem. Dlatego w ostatnich latach coraz wigksz4 populamo66 uzyskuj4

adiuwanty wielofunkcyjne lub wieloskladnikowe. Pol4czenie w jednej formulacj i kilku r62nych

adiuwant6w pozwala uzyskai produkt o kompleksowym i bardziej szerokim dzialaniu. Literatura

jednocze6nie donosi, 2e substancje aktywne, w tym r6wnie2 aplikowane z dodatkiem

adiuwant6w, mog4 miei negatywny wplyw na organizmy pozyleczne. Dlatego wa2nym jest by

przy tworzenit nowych wielofunkclnych adiuwant6w okre5lii ich oddzialywania w tym

kierunku. Bior4c powy2sze informacje nale2y stwierdzi{ 2e tanatyka rozprawy doktorskiej i

pr6ba podjgcia przez pani4 mgr in2. Angelikg Sobczak kompleksowej oceny adiuwantow

wielofunkcyjnych jest w pelni uzasadniona.
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Przedstawiona do recenzji praca writz z wykazem literatury liczy 126 stron i sklada sig z

8 gl6wnych rozdzialow zlogicznym podzialem niekt6rych z nich na podrozdzialy.

Uklad pracy mo2na nazwa(, klasycznyrn dla tego typu prac, z malym wyjqtkiem, gdzie wstqp i

przegl4d piSmiennictwa pol4czono w jeden rozdzial nazwany jako wstgp. Zostal on zawarty na

12 shonach i oparty na bogatej bo liczqcej 78 pozycji literatury. Swiadczy to o dobrym

przygotowaniu doktorantki do realizacji podjgtych badan. Na pocz4tku tego rozdziaht pani mgr

in2. Angelika Sobczak scharakteryzowala dwa gatunki, w kt6rych prowadzone byly badani4

(kukurydza i burak cukrowy) oraz wskazala na podobne elementy agrotechniki tych roSlin, kt6re

pozwolily na wsp6ln4 realizacjg w nich badan. W dalszej czgSci autorka nawi4zuje do zasad

integrowanej ochrony roSlin i przedstawia znaczenie w niej adiuwant6w. WyjaSnia ich dzialanie

oraz przedstawia podstawowy ich podzial oraz wskazuje na niebezpieczeistwa i nowe kierunki

ich stosowania. Wskazuje r6wnie2 na konieczno36 zwr6cenia uwagi przy sporz4dzaniu cieczy

roboczej na wla6ciwy jej odczyn i wynikaj4cego z tego pH wody. W koricowyrn akapicie tego

rozdziaht autorka wskazuj e, 2e czynniki zewnQtrme uprawy kukurydzy jak i buraka cukrowego,

dob6r formulacji herbicydu i odpowiedniego adiuwanta, zwlaszcza jednoskladnikowego jest

znacznie utrudniony. WyjaSnia tym jednoznacznie zalo2onq hipotez? badawcz4 opartA na

stosowaniu adiuwant6w o wielokierunkowym dzialaniu. To one mog4 znacznie przyczynii sig

do redukcji dawki herbicydu, zachowuj4c jego wysokq skutecznoSi dzialafia oraz ograniczy|

koszty ich stosowania. CaloS6 tego rozdzia\u pani mgr iwz. kofrczy przemy5lanymi i dobrze

przedslawionymi celami badan.

Aby zrealizowal zalolone cele autorka zrealizowala szereg badari szklamiowych,

laboratoryjnych i polowych, kt6re przeprowadziLa w katedrze Agronomii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu oraz w Zak\adach doSwiadczalno-Dydaktyczrych w Brodach

(kukurydza) i Zlotnikach (burak cukrowy). W doSwiadczeniach tych wykorzystano 5

adiuwant6w eksperymentalnych, 3 por6wnaw cze oraz 4 herbicydy. W badaniach szklamiowych

okre5lono wplyw adiuwant6w eksperymentalnych i standardowych na dzialanie nikosulfuranu

oraz jego mieszaniny z rimsulfuronem i dikamb4 o r6znym pH cieczy opryskowej. SkutecznoSd

chwastob6jcz4 zastosowanych mieszanek okeSlono dla rodliny testowej Echinochllo crus-gali.
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Badania laboratoryjne obejmowaly pomiar wlaSciwo{ci fizyko-chemicznych cieczy

opryskowych jak k4t przylegania do powierzchni i napigcie powierzchniowe kropel,

przewodnodi elektrolitycznq oruz pH cieczy.

Badania polowe oparto na dw6ch jednoczynnikowych doSwiadczeniach, kt6re

zrealizowano w latach 217-2019. W kukurydzy, wplyw adiuwant6w na fitotoksycznoSci i

skutecznoSi chwastob6jcz4 herbicyd6w przeprowadzono dwukrotnie: po 2-4 tygodniach od

zabiegu i po uplywie 5-6 tygodni. Dodatkowo okre6lono r6wnie2 plon ziarna, MTS oraz masg

ich hektolitra. W buraku cukrowym natomiast oddzialywanie adiuwant6w na herbicydy oceniano

poprzez okeSlenie fitotoksycznoii i skutecznoSi ich stosowania po 7 , 14 i 28 dniach po ostatnim

zabiegu. Okedlono r6wnie2 osadg, plon korzeni i ich polaryzacjg.

WzrZnym i cenionym uzupelnieniem badari byla ocena toksycmo6ci adiuwant6w w

stosunku do organizm6w wodnych i pszczol onz okseSlenie stopnia ich biodegradacji.

Wyniki badari poddano wladciwej analizie statystycznej dla tego typu badan.

W opisie wynik6w zebrany, bogaty material, przedstawiony zostal w 25 tabelach.

Interpretacja wynik6w wlaSciwa i dobrze zrealizowana. Ten dobry poziom pracy zostal jeszcze

bardziej zaakcentowany w rzeczowej, dwudziestostronicowej dyskusji wynik6w z

wykorzystaniem bogatej bo licz4cej 163 pozycj i literatury. Wnioski uwazam za poprawne i

daj4ce na o96l odpowiedZ na postawione cele badari. Wykaz literatury zawiera 244 pozycji, z

czego dz ponad 56%o to pozycje obcojgzyczne, z wla6ciwq na o96l celowoSciq ich wykorzystania

i cytowania. Nale2y zaznaczy6, 2e zdecydowana wigkszo66 z nich (blisko 66%) opublikowana

zostala w ostatnich 15 latach co dwiadczy o aktualnym i najnowszym rozeznxtiu doktorantki w

badanej tematyce.

Za szczeg6lnie cenne w niniej szej pracy uwaZam:

1. Wielokomponentowe adiuwanty zr6Znicowane iloSciowo i jakodciowo pod wzglgdem skladu

komponent6w okazaly sig bardziej efektywnymi wspomagaczami dla badanych herbicyd6w

niz adiuwanty jednoskladnikowe czy adiuwant wielokomponentowy.

2. Przy doborze substancji aktywnych do formulacji adiuwant6w wielokomponentowych

nale?y szczeg6lnq uwagg zwr6ci6 na wlaiciwoici fizyko-chemiczne substancji aktywnych

herbicyd6w.
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3. Odpowiednio dobrane adiuwanty wielokomponentowe umo2liwiaj4 uzyskanie wysokiej i

stabilnej skutecznodci chwastob6jczej herbicyd6w, nawet przy stosowaniu ich w obni2onych

dawkach. Ich wielokienrnkowe dzialanie nie powodowalo jednak uszkodzeri roSlin

uprawnych.

4. Plony ro5lin uprawnych po zastosowaniu herbicyd6w z dodatkiern adiuwant6w

wieloskladnikowych byly wyra2ni e wzsze od uzyskanych w uprawie bez ich zastosowania.

Byly one jednoczeSnie por6wnylvalne a nawet nieco wyZsze niz otrzymane w warunkach

stosowania adiuwant6w jednokomponentowych.

5. Oceniane adiuwanty (AGR-02b i AGR-06a) nie byly szkodliwe dla organizm6w wodnych i

pszcz6L i nie zostaly sklasyfikowane jako niebezpieczne dla Srodowiska.

6. Adiuwanty wielokomponentowe powodowaly wzrost pH cieczy opryskowej zawieraj4cej

herbicydy. Ich dodatek do cieczy o obni2onym odczynie (pH 4) poprawial skuteczno5d

dzialania herbicyd6w, kt6ra byla por6wnywalna do uzyskanej dla cieczy o odczynie

oboj gtnym lub zasadowym.

7. Badane adiuwanty poprawialy parametry frzyczne cieczy opryskowej, co szczeg6lnie odnosi

sig do zmniejszenia napigcia powierzchniowego i k4ta przylegania kropel.

NiezaleZnie od pozytywnej oceny pracy do obowiqzk6w Recenzenta naleZy wskazanie

r6wnie2 slabszych jej stron i do nich zaliczam:

1. W przegl4dzie pidmiennictwa (wstgpie) zaakcentowalbym bardziej z czego wynikaj4 cele

badari. W zakresie zwtryanym z prac4, naleZaloby bardziej zwr6cii uwagg na zr6Znicowanie i

niejednoznacznoid w w)'nikach badari otr4'rnanych przez innych badaczy lub wykazai ich

brak.

W hipotezie badawczej mocno akcentowane jest obnizenie koszt6w zabieg6w dzigki

adiuwantom wielokierunkowym. Szkoda, ze w pracy nie przedstawiono przykladowej i

prostej oceny ekonomicznej ich stosowania.

W pracy u2 na 13 stronach przedstawiony zostal opis warunk6w pogodowych. To ladne

opracowanie tego podrozdzialu nie nawiqzuje jednak do uzyskanych wynik6w badan. St4d

zachodzi pytanie celowodci takiego opracowania. Niepotrzebne s4 r6wnie2 szczeg6lowe
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opisy danych meteorologicznych w poszczeg6lnych miesi4cach (strony 34, 35,37 i 38)

poniewa2 prezentowane sq one w tabelach 1 0- 13.

4. W opisie wynik6w proponujq:

. ograniczy6 przytaczanie danych zawartych w tabelach, a bardziej wykaza,t, r62nice w

wynikach (najlepiej procentowe) i kierunek ich dzialania,

7.

. nalezy zweryfikowai numeracjg tabel. Po tabeli nr 18 dotycz4cej opisu warunk6w

glebowych w wynikach badan nastgpuj4 kolejno tabele od 34 do 39, nastgpnie o

numerach 31-33 i dalej nastgpuje powr6t do tabel od nr l9 do 30, a po nich 40-43.

o wystgpui4 nieScislo5ci w procentowych wyliczeniach r62nic w wynikach np. podane

przy opisie plonowania roSlin.

Pewne fragmenty z rozdzialu ,,Dyskusja w1'nik6w" badan powinny byi przeniesione do

przegl4du pi5miennictwa a w tej czg6ci pozostawi6 tylko te, kt6re w najwigkszym stopniu

koresponduj4 z badaniami wlasnymi. Uczyniloby to dyskusjg wynik6w bardziej czy'teln4 i

klarownq. Przykladowo pierwsze 11 stron tego rozdzialu odnosi sig do agrotechniki i

warunk6w uprawy kukurydzy i buraka cukrowego, a pierwsza wzmianka nawi4zujqca do

wynik6w wlasnych pojawia sig dopiero na stronie 12.

Wniosek 6 jest bardziej stwierdzeniern i do korica nie wiadomo na jakiej podstawie go

sformulowano, poniewaZ w wynikach badari nie ma 2adnej informacj i jak badane adiuwanty

oganiczajq niekorzystny wptyw warunk6w siedliskowych uprawianych ro(lin.

Dopracowania wymaga Wykaz literatury:

o naleiy sprawdzii cytowane pozycje literatury, poniewa2 nie wszystkie pozycje zawarte w

tekScie nie znajduj4 sig w spisie literatury i odwrotnie.

. uporz4dkowania wymagaiq r6wnie2 zasady cytowania tego samego autora, kt6rego kilka

publikacji pochodzi z jednego roku.

. spis literatury nale?y uporz4dkowa( z wla3ciwym stosowaniem skr6t6w czasopism i

stron.

Unika6 nadmiemie uZywanych zwrot6w typu ,,na przykladzie" czy ,,spadek" Zwlaszcza to

drugie naleZy dostosowad do opisywanej sprawy czy cechy: przykladowo w badaniach

laboratoryjnych adiuwanty mogly jak najbardziej powodowad spadek napigcia
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