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Recenzja pracy doktorskiej mgr Dominiki Radzikowskiej pt.: ,,Ocena
wartoSci biologicznej i rolniczej oraz odpornoSci na stresy abiotyczny i
biotyczny wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz"

Przedlo2ona do oceny praca wykonana zoslala w Katedrze Agronomii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Sulewskiej

l.Ocena problematyki badawczej pracy

Coraz bardziej konkurencyjny rynek przemyslu rolno-spo2ywczego powoduje, 2e

producenci poszukujq nowych altematywnych 2r6del surowcowych do produkcji wysokiej
jako5ci zy.unioSci. Jednym z nich s4 dawne gatunki pszenicy, takie jak pszenica orkisz,

plaskurka czy samopsza, kt6re w dobie zr6wnowaZonego gospodarowania zyskuj4 na

znaczenit. Rosn4ce zainteresowania konsument6w pszenic4 orkisz sprawia, 2e praktyka

rolnicza poszukuje odmian, kt6rych uprawa pozwoli na osi4gnigcie satysfakcjonuj4cych

plon6w przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich dla piekamictwa parametr6w

technologicznych. Problemem ostatnich lat s4 nawracaj4ce i poglgbiajqce sig okresy suszy, oo

znacznie poga$za warunki gospodarowania i w zwiqzku z tym poszukujemy odmian lepiej

znoszEcych taki stres. Kolejne niekorzystne zjawisko to nasilenie wystgpowania chor6b migdzy

innymi sprawcy septoriozy paskowanej liSci pszenicy, co w ekstremalnych warunkach moZe

redukon'a6 plon nawet o 30%, stqd odmiany, kt6re obok wysokiego plonowania bgd4

r6wnoczeSnie mniej podatne na tego patogena s4 w krggu zainteresowania hodowc6w. Z tego

teZ wzglgdu podjgte przez Doktorantkg badania w zakresie oceny wartoSci biologicznej i

rolniczej oraz odporno5ci na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych odmian ozimych

pszenicy orkisz uwazam za celowe, w pelni uzasadnione i jak najbardziej aktualne.

2. Ocena ukladu pracy

Przedlo2ona do oceny praca obejmuje 196 stron maszynopisu, w tym 37 tabel. 29

wykres6w i 3 fotografie. Praca sklada sig z8 rozdzial6w uszeregowanych w spos6b logiczny i



odpowiadaj4cy tre5ci pracy. Rozdzialy zamieszczono w nastgpuj4cej kolelnoici: Wstgp;

Przeglqd lileratury; Materialy i metody; Warunki prowadzenia doiwiadczeri, ll/yniki badan;

Dyskusja wynik6w; Wnioski i Literaturd. Autorka zawarla takie streszczenie pracy w jgzyku
polskim i angielskim, w kt6rym w skr6towej fbrmie przedstawila cel, metody i wyniki, co

niew4tpliwie poszerza odbi6r pracy.

Il'e llstgpie i Przeglqdzie lileratury na 26 stronach Autorka przedstawila wa2niejsze

dokonania w zakresie piSmiennictwa odnoSnie wartoSci biologicznej i rolniczej oraz odpomoSci

na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz. W koricowej

czg!;ci Wstgpu Doktorantka sformulowala hipotezg badawcz4 i uzasadnila cele szczeg6lowe

poprzez kt6re bgdzie weryfikowala zalo1on7 hipotezg. Wyszczeg6lnione przez Autorkg cele

znajduj4 uzasadnienie w szerokiej dokumentacji literaturowej i w pelni przekonuj4 co do

trafnoSci podjgtych badan.

Opis MateriakSw i Mettily baclafi oraz l(arunk6w prowadzenia doiwiadczefi zawarlo na

3l stronach, w tym 5 tabelach, 5 wykesach, 3 zdjgciach i I schemacie. Rozdzial ten jest

przejrzysty, czytelny i w ka2dym przypadku dostarcza wystarczaj4cej iloSci intbrmacji

odnoSnie szczeg6l6w miejsca prowadzonych badari, warunk6w glebowych i klimatycznych,
materialu i metod oceny wartoSci biologicznej i rolniczej oraz odpomo5ci na stresy abiotyczny

i biotyczny odmian pszenicy, a tak2e zastosowanych metod statystycznych. Zestawienia i
obliczenia wynik6w badari przeprowadzono za pomoc4 arkusza kalkulacyjnego Excel.

Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji ANOVA, najmniejsze istotne r62nice NIR
obliczono dla poziomu ufno6ci co.os za pomocq testu Tukey'a. Dodatkowo obliczono

wsp6lczynniki zmiennoSci i korelacji.

Kolejny rozdzial stanowiq ll'yniki badah zawieraj4ce dane z obserwacj i, pomiar6w i

wyliczeir, kt6re zawarto w 32 tabelach i 24 wykresach. Om6wiono wyniki z doSwiadczenia

polowego (fazy rozwojowe, cechy morfologiczne, poraZenie ro6lin przez choroby grzybowe,

plon klosk6w i ziama onz jego komponenty, cechy biometryczne klos4 sklad chemiczny i

wartoSi technol ogiczna ziama, a takZe charakterystyki statystyczne). W doiwiadczeniu

wazonowym om6wiono liczne parametry fizjologiczne, migdzy innymi: wzglgdnq zawartoS6

wody w li5ciach, zawartodi wolnej proliny, antocyjan6w, wskaznik peroksydacji lipid6w.
fluorescencjg po adaptacj i ro3lin w ciemnoSci, zawarto66 chlorofilu i fluorescencjg chlorofilu
na Swietle, a takZe parametry lbtosyntezy: poziom asymilacji COz, transpiracjg, przewodnictwo

szparkowe, migdzykom6rkowe stgzenie COz w warunkach stresu na niedobory wody r w
warunkach inokulacji Septoria tritici oraz stosowania preparatu Kelik K-Si.

Dyskusja zajmuje 36 stron. W rozdziale tym Autorka dokonala konfrontacj i wlasnych

wynik6w w zakresie przedmiotu badah z wynikami innych autor6w. Ll/nioski koricz4ce

opracowanie s4 zwigzle i znajduj4 uzasadnienie w wynikach badari, przedstawionych we

wczeSniejszych rozdzialach rozprawy. Literatura obejmuje 246 pozycjr (23 strony

intemetowe), w tym ponad 50% (148) to pozycje autor6w zagranicznych zwi4zanych

tematycznie z podjgtym problemem badawczym.



3. Ocena merytoryczna pracy

Celem badari podjgtych przez Autorkg bylo por6wnanie przydatnoSci do uprawy w
warunkach Srodkowej Wielkopolski kilkunastu odmian ozimej pszenicy orkisz, kt6re

odnoszono do pszenicy zwyczajnej. Ponadto zarnierza\a wskazad odmiany o wyZszej

odpomoSci na strcs suszy, a takze charakteryzuj4ce sig podwy2szon4 odpomosci4 na Septoria

tritici. Trafnoie przyjgtych cel6w badawczych Autorka zweryfikowala w badaniach

prowadzonych w oparciu o 2 do(wiadczenia: polowe i wazonowe. Dodwiadczenia polowe w
cyklu 4Jetnim (2013-2017) zaklada.no corocznie jako jednoczynnikowe w ukladzie

losowanych blokow w 4 powt6rzeniach. na poletkach o powierzchni 20 m2 Czynnikiem

badawczym bylo I I ozimych odmian pszenicy orkisz (Frankenkom, Oberkulmer Rotkom,

Badengold, Ceralio, Ostro, Spelt I.N.Z., Rokosz, Filderstolz, Divimar, Schwabenspelz,

Schwabenkom) oraz I odmiana pszenicy zwyczajnej (KWS Dakotana).W do6wiadczeniu

wazonowym w latach 2013-2015 przeprowadzono dwie serie do6wiadczeri w kt6rych badano

reakcjg odmian (Frankenkom, Oberkulmer Rolkom, Badengold, Divimar, Schwabenkom,

Ostro i Bogatka) na stres wodny (I seria) i na inokulacjg Septoria tritici oraz stosowanie

preparatu Kelik K-Si (Il seria). DoSwiadczenia w.vonowe prowadzono przez 2 lata, jako

dwuczynnikowe, metod4 losowanych blok6w, w trzech powt6rzeniach. Uzyskane wyniki
opracowano statystycznie metodq analizy wariancji. Strona metodyczna nie budzi zasrrzel.en.

W rozdziale lI/arunki prowadzenia doiwiadczei Doktotantka w spos6b wyczerpui4cl

scharakteryzowala miejsce prowadzenia badan, warunki glebowe (podaj4c szczeg6low4

charakterystykg gleb oraz ich zasobnodi w skladniki pokarmowe ), warunki klimatyczne oraz

odmiany wysiane w doSwiadczeniu. W celu uzyskania dokladniejszego opisu wplyuu
warunk6w pogodowych na wzrost i rozw6j ro3lin wyznaczono wsp6lczynnik hydrotermiczny

(K) metodq Sielianinowa, kt6ry dzigki pol4czeniu warunk6w wilgotnoSciowych i termicznych

w danym okresie. jest miar4 efektywno5ci opad6w i pozwala na wyznaczenie okres6w suszy,

posusznych oraz optymalnych dla przebiegu wegetacji roSlin.

W rozdziale Wyniki batlari, znajdujemy dokumentacjg rabelaryczn4 wraz z jej

interpretacj4, w kt6rej Autorka dokonala oceny waftoSci biologicznej i rolniczej oraz

odpomo5ci na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz.

Dowiodla w nich, Ze spo5r6d badanych odmian pszenicy orkisz 'Badengold' okazala sig

najwyzej plonuj4c4 w warunkach Srodkowej Wielkopolski. Wszystkie odmiany pszemcy

orkisz nizej plonowaly w por6wnaniu z pszenic4 zwyczajn4, ale ziamo cechowalo sig wyzszE

koncentracj4 bialka i glutenu, a Iakize Wzsz4 wartoSci4 wypiekow4 (RMT). Odmiana

Franckenkom, jako jedyna charakteryzowala sig wyzsz4 ni2 Srednia wartoSci4 plonu przy
jednocze5nie ponadprzecigtnej zawartoSci bialka w ziarnie. Odmiany Franckenkom i

Badengold byly bardziej od innych przystosowane do uprawy w warunkach posusznych, a

odmiany Franckenkom i Schwabenkom byly mniej podatne na poraZenie Seploria trilici.
Obliczone wsp6lczynniki korelacj i wskazaly istotne powi4zania migdzy badanym plonem, jego

komponentami i wskaznikami jakoSciowymi. Bardzo wartoSciowym wydaje sig takze

opracowanie grupowania odmian, np. tabele l9a, 19b, wykresy 7,8. kt6re pozwolilo Autorce

dokonad selekcji i uyboru odmiany o naj korzystniej szych parametrach. Om6wienie wynik6w

zar6wno w doSwiadczeniu polowym jak i wazonowym opisane jest wladciwie, interpretacja



zgodna z przedstawionymi obliczeniami statystycznymi. Tabelaryczne przedstawrenie

wynik6w jest przejrzyste i cz1'telne. Autorka potwierdzila tym saml.rn umiejgtnoSi interpretacji

uzyskanych wynik6w.

W dyskusji Autorka w spos6b wla6ciwy, wykorzystala bogate piSmiennictwo krajowe

i zagraniczne zwiqzane z tematyk4 badawcz4, por6wnuj4c je z wlasnymi, w pelni oryginalnymi

wynikami. C1.tuj4c inne liczne opracowania z literatury tematu Autorka umiejgtnie wychwycila
i zaakcenlowala problemy na kt6re dotychczas wykonane badania nie daj4 w pelni odpowiedzi.

Rozdzial ten Swiadczy o dobrym rozeznaniu Doktorantki w podjgtej problematyce. T9 czgSt

pracy w pol4czenie z przegl4dem literatury potraktowai mo2na jako podsumowanre

dotychczasowej wiedzy w przedmiotowej tematyce, poszerzonej niew4tpliwie wynikamr

Autorki.

Przedstawiona do oceny dysertacja koriczy sig 12 poprawnie sformulowanymi

wnioskami, kt6re w wigkszoSci sq jednak szczeg6lowymi stwierdzeniami wynikaj4cymi z

przeprowadzonych badari. Zabraklo 1 - 2 og6lniejszych wniosk6w, kt6re moZna by

potraktowai jako zalecenia czy wskazania wynikai4ce np. z wniosk6w nr 2, 8, 9 i 10. Wynika

z nich, ze odmiana Franckenkorn charakteryzowala sig zadowalaj4cymi parametrami

ilodciowymi i jakoSciowymi w warunkach stresu wodnego i wykazywala podwyZszon4

odpomoSi na Sepbria tritici a w zwiqzku z tym mozna j4 zalecat do uprawy w takich

warunkach.

4. Uwagi do pracy

Przedstawiona do oceny rozprawa stanowi zwart4 caloSi i zawiera wszystkie niezbgdne

infbrmacje i tre6ci dobrze uzasadniaj4ce i dokumentuj4ce przedstawione wnioski. Autorka nic

ustrzegla sig jednak pewnych drobnych nieScisloSci, kt6re s4 przyezyrt7 uwag i w4tpliwoSci,
jakie nasungly sig w trakcie czytania pracy. Oto one:

4.1. Mniej rozbudowane podrozdziaty o fazach rozwojowych i cechach morfologicznych w

moim przekonaniu nie obniZalyby wartoSci pracy, zwlaszcza, 2e nie mialy one przeloZenia na

koricowe wnioskowanie.

4.2. W analizie skladowych plonu mo2na bylo pomin46 dlugo3i klosa, czy jego zbitos6, kt6re

s4 cechq uwarunkowan4 gl6wnie genetycznie.

4.3. Obsadg ro5lin czy liczbg klosow zazwczaj zaokr4glamy do jedno5ci (tab. 14,20,23).

4.4. .lak zinterpretowai tab.13?

4.5. Nie cigzar hektolitra (str. 39) a masa hektolitra a wla3ciwie ggstoSi ziama w stanie zsypnym

(kg/mr )

4.6. Liczba klosk6w l-2-3-4- kwiatkowych w klosie podana w o/o bylaby bardziej czytelna

ftab.26\.

4.7. Brakuje niekt6rych obja5nieri w tab. 5 str. 60.



4.8. Dyskusja jest do56 obszernym rozdzialem licz1cym 36 stron i wydaje sig, 2e Autorka

niepotrzebnie w niekt6rych jej fragmentach omawia zr6Znioowanie plonu, jego komponent6w,

czy wska2nik6w jakoSciowych w zaleZnoSci od czynnik6w, kt6rych nie badala (ilodi wysiewu,

nawozenie azotowe itp.), np. str. I 5 I od 16 wiersza.

4.9. W pracach naukowych nalely raczej unikai cytowania wynik6w zamieszczonych w
materialach konferencyjnych, zazwyczaj wyniki te publikowane s4 p62niej w pracach

oryginalnych.

4.10. WlaSciwa nazwa rozdzialu 6 powinna brzmie6 ,,Stwierdzenia i wnioski"

4.1 1. W spisie literatury naleZy ujednolicii nazwy wydawnictw, stosowa6 sk6ty wszgdzie lub

nie stosowai w og6le. Nazwy wydawnictw piszemy wielk4 liter4.

Powy2sze drobne uwagi w niczym nie obni2aj4 wysokiej oceny pracy. W wigkszoSci

mozna potraktowai je jako uwagi dyskusyjne lub uwagi typu edytorskiego, kt6re mogq byi
przydatne przy opracowywaniu wynik6w do druku.

5. Wniosek koricow-v

Reasumuj4c stwierdzam, 2e zar6wno do3wiadczenia polowe jak i wazonowe

przeprowadzono metodycznie poprawnie. Wyniki zostaly prawidlowo przedstawione i
poprawnie przedyskutowane na tle material6w 2r6dlowych a sformulowane wnioski stanowi4

wlaSciw4 odpowiedi na postawione cele i hipotezy badawcze. Dysertacja doktorska mgr Dominiki
Radzikowskiej poszerza wiedzg w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, w szczeg6lno5ci w
zakresie oceny wartoSci biologicznej i rolniczej oraz odpomoSci na stresy suszy i odpomoSci

na Septoria tritici ozimych odmian pszenicy orkisz. Spos6b realizacji badan i oceniana

rozprawa wskazujq na opanowanie warsztatu i wystarczaj4ce umiejgtnoSci Autorki do

prowadzenia badari naukowych.

Przedstawiona do oceny rozprawa pt.

,,Ocena warto5ci biologicznej i rolniczej oraz odporno5ci na stresy abiotyczny i biotyczny
wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz" spelnia wymogi stawiane rozprawom
doktorskim. W zwi4zku z powyZszym wnioskujg do Rady Naukowej Dyscypliny
Rolnictwo i Ogrodnictwo Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr Dominiki Radzikowskiej do dalszego

etapu przewodu doktorskiego.
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