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Wprowadzenie

Niniejsza opinia zostala przygotowana w odpowiedzi na pismo Pana ProL dr hab.

Andrzeja Blecharczyka, Przewodnicz4cego Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo r

Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z dnia 20.10.2020 roku.

1. Ocena problematyki badawczej pracy

Pszenica ozima to jedna z najwa2niejszych roSlin uprawnych na Swiecie i w Polsce.

MnogoSd odmian pozwala na wyb6r optymalnej dla potrzeb kazdego rolnika. Jednak by

uprawa przynosila realne zyski, warto poznai wymagania tego zboZa i warunki jego

prawidiowej uprawy. Potencjal plonowania tego gatunku wynosi kilkana5cie ton z hektara. W

naszym kraju przecigtne plony ziarna wynoszq okolo 4,5 t/ha. Taki poziom plonowania w

Polsce jest niezadawalajqcy . Iedn4 z przyczyn tak niskich plon6w moZe byi niewla3crwa

technologia nawo2enia szczeg6lnie azotowego. Na podstawie przeprowadzonych w IUNC-u

badania wykorzystanie azotu z nawozow mineralnych w Polsce wynosi tylko okolo 55%. Tak

male wykorzystanie azotu nie tylko wskazuje na nisk4 ef'ektywno66 nawoZenia azotowego ale

stwarza zagroZenia zanieczyszczenia Srodowiska azotanami. Na poprawE dzialania azotu ma

wplyw optymalne nawo2enie pozostalymi makroelementami oraz mikroelementami.

Prawidlowe nawoZenie pszenicy wplywa korzystnie na takie elementy wzrostu rodliny jak:



formowanie p9d6w i korzeni, intensywnoSi wymiany gazowej i fotosyntezy, rozw6j kios6w

czy liczbg ziaren w klosie.

Azor jest jednym z najwaZniejszych skladnik6w plonotw6rczych. Pokrycie

zapotrzebowania roSlin na azot jest podstawq uzyskania optymalnej struktury plonu oraz

uzyskania wysokiego plonu ziama o dobrej jakoSci. Podstawowymi wyznacznikami plonu s4

liczba ziamiak6w na jednostce powierzchni i ich masa. W praktyce pierwsza ze skladowych

plonu obejmuje dwa elementy: liczbg klos6w i liczbg ziaren w klosie. KaZdy z trzech

wymienionych element6w struktury plonu ksztahuje sig w innej fazie rozwoju roSliny. Istotne

znaczenie dla prawidlowego 2ywienia roSlin azotem ma takle podzial zaplanowanej dawki i

ich zastosowanie w optymalnych terminach. Podzial dawki azotu z jednej strony umoZliwia

elastyczne dostosowanie podazy azotu do wymagari rodliny, jej tempa wzrostu i stadi6w

rozwojowych a z drugiej strony daje mo2liwo56 korygowania dawki i formy nawozu

azotowego w trakcie sezonu wegetacyjnego w zaleZnodci od potrzeb lanu i przebiegu pogody.

Krytyczne fazy zapotrzebowania ro6lin na azot wystgpuj 4: w fazre p62nego krzewienia, na

pocz4tku fazy strzelania w 2dLbto, w okresie od korica strzelania w 2d2blo do fazy kloszenra.

Pszenica akumuluje 60-80% potrzebnego azotu w okresie wzrostu wegetatywnego,

natomiast podczas nalewania ziama dochodzi do jego remobilizacji z organow

wegetatywnych. Poniewa2 w tym czasie maleje aktywno66 sytemu korzeniowego dobre

efekty mo2e mie6 dokarmianie dolistne.

Wysokie nawoZenie azotowe moZe powodowai wigksz4 wrzrZliwoSd roSlin na porazenle

przez choroby grzybowe. Wymaga to stosowania ochrony fungicydowej. Jedn)'rn ze

sposob6w zwigkszenia odpomoSci rodlin na choroby grzybowe moZe byi stosowanie

oprysk6w mikroelementami takimi jak cynk, miedZ czy mangan. Mikoelementy w roSlinach

odpowiedzialne s4 za: intensywnoS6 fotosyntezy (Fe, Mn, Zn), redukcjg azotan6w (Mo, Fe,

Cu), uklady enzymatyczne kontroluj4ce syntezg bialek, tluszcz6w i innych metabolit6w (Cu,

Zn). Wplywaj4 na poprawg jako3i podstawowych parametr6w zialr'a, takich jak ggstodi w

stanie zsypnym i masa 1000 nasion. lm wyZsza ggsto36, tym lepsza przydatnoSi do przemialu

i wigksza wydajnoSi m4ki. Zapolrzebowanie na mikroelementy wzrasta wraz z intensyfikacj4

uprawy. Im wyZszy plon, tym ro5liny wykazuj4 wigksze na nie zapotrzebowanie. W

technologii nawoZenia mikroelementami najczgSciej wykorzystujg sig podanie w formie

nalistnej. KorzySci wynikaj4ce z tej formy aplikacji, to przede wszystkim: szybka

przyswajalno5d podawanych pierwiastk6w, mo21iwoS6 l4czenia z zabiegami ochrony rodlin

(nizsze zu2ycie paliwa, oszczgdno5i czasu, mniejsze ugniatanie gleby).

PodjEte przez Autora pracy problemy badawcze, zwi4zane z ocenq czynnik6w
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agrotechnicznych takich jak nawoZenie azotem, mikroelementami oraz ochrona fungicydowa,

wplywaj4cych na plony i jakodi ziama pszenicy ozimej a szczeg6lnie na efektywnoSi

nawoZenia azotowego, jest uzasadniony zar6wno ze wzglgd6w poznawczych jak i

praktycznych. Ocena wplywu dolistnej aplikacji skladnik6w pokarmowych na dl,namikg

wzrostu pszenicy, pol4czonej lub nie z ochron4 fungicydow4, pozwoli udoskonalii

technologig nawoZenia tego gatunku. Uzyskane wynik6w badari mog4 miei praktyczne

znaczenie w optymalizacji zalecen nawozowych dla pszenicy ozimej co moZe przyczyni6 sig

do lepsze wykorzystanie potencjalu plonowania tego gatunku.

2. Formalna analiza rozprawy

Przedstawiona do oceny praca ma typowy uklad dla opracowari opartych na wynikach

badaf eksperymentalnych. .lest opracowaniem obszernytn, licz4cym 245 stron

znormalizowanego komputeropisu lEcznie z literatur4. Literatura obejmuje 201 pozycje. W

pracy Autor zamieScil 81 tabel, 73 rysunki i 24 tabele w aneksie.

Tytul pracy jest komunikatywny i kompatybilny z treSci4 recenzowanej dysertac.ii.

Uklad pracy Autor opracowal w spos6b logiczny z zachowaniem wlaSciwych proporcji

miEdzy rozdzialami. Tym samym praca odpowiada wl,rnaganiom stawianym rozprawom

doktorskim.

Zasadnicz4 treS6 opracowania przedstawiono w nastgpuj4cych rozdzialach: wstgp,

materialy i metodyka badari, wyniki badari, dyskusja wynik6w, wnioski, literatura, aneks.

Poszczeg6lne rczdztaly pracy SciSle sig zazgbiaj4 i stanowi4 kompendium wiedzy na temat

wplywu badanych czynnik6w na plon i jako5i ziarna pszenicy ozimej, elementy struktury

plonu, efektywnodi nawoZenia azotowego, dynamikg akumulacji azotu, zawartoSi makro i

mikroelement6w w ziarnie i slomie oraz wla3ciwodci chemiczne gleby. Praca napisana jest

poprawnie. Przedstawione w niej zagadnienia om6wiono wyczerpuj4co.

3. Merytoryczn 
^naliza 

pr^cy

Doktorant w latach 2014 2016, w gospodarstwie nalez4cym do Hodowli RoSlin

Smolice, zalo2yl dwuczynnikowe doSwiadczenie polowe w ukladzie calkowicie losowym. W

kt6rym ocenial wplyw dolistnego dokarmiania pszenicy ozimej mikroelementami w pol4cznie

lub nie z ochron4 fungicydow4, na gospodarkg azotow4 roSlin.

W 20 stronicowym Wstgpie Autor wprowad za czytelnika w temat pracy, formuluje

cel gl6wny i cele szczeg6lowe, przedstawia hipotezg badawcz4 oraz k6tki przegl4d literatury.



W rozdziale t),rn Doktorant szczeg6lowo przedstawia cel badan i precyzyjnie omawra

hipotezg badawcz4 w oparciu o literaturg. Nale?y zaznaczy6, ze podjgty przez doktoranta cel

badawczy jest bardzo obszerny i ma duZe znaczenie naukowe i praktyczne. W przegl4dzie

literatury autor omawia aktualny stan badan dotycz4cy zagadniefi wchodz4cych w zakres

badari wlasnych. Koncentruj4c sig gl6wnie na opisaniu fizjologii plonowania pszenicy ozimej

oraz wplywu nawo2enia azotem i mikroelementami na plon, jakoS6 ziama oraz wpl)'w tych

czynnik6w na poraZenie ro5lin przez choroby grzybowe. Najwigcej uwagi poSwigca na wplyw

wybranych mikroelement6w na dzialanie azotu oraz na ogtaniczenie p oru2enia pszenicy przez

choroby grzybowe. Opisuje zagadnienia wsp6ldzialania nawo2enia azotem i

mikroelementami oraz zabiegami ochrony roSlin na efektywnodi nawozenia azotefi oraz

plonowanie i jako6i ziarna pszenicy. Wedlug mojej wiedzy Autor prezentuje obecny stan

wiedzy oraz dorobek kajowych i licznych zagranicznych o5rodk6w naukowych zwi4zany z

tematem dyse(acji, dotycz4cy wyhej wymienionych zagadnieri.

Drugi rozdzial rozprawy obejmuje zawarly na 15 stronach opis przeprowadzonych

badari i zastosowanej metodyki. W tej czg5ci pracy Autor dokladnie opisuje schemat

do6wiadczenia z charakterystykq zastosowanych nawoz6w i fungicyd6w. W kolejnych latach

badari bardzo szczeg6lowo opisuje zastosowanq agrotechnikq. Przedstawia charakterystykg

parametr6w fizyko-chemicznych gleby w kolejnych okresach wegetacji, na kt6rej

przeprowadzono eksperyment polowy. Dokladnie podaje opis zastosowanych metod

chemicznych analizy gleby i ro5lin przedstawiaj4c takze odpowiednie odniesienia do

literatury. Bardzo waZnym uzupelnieniem badah fizyczo-chemicznych jest przeprowadzona

na podstawie 8 parametr6w ocena jakoSci technologicznej ziama. Dodatkowo na podstawie

otrzymanych wynik6w doktorant wryznaczyl 16 wska2nik6w syntetycznych. WskaZniki te

pozwolily na znacznie dokladniejsz4 interpretacje uzyskanych wynik6w. WaZn].rn

uzupelnieniem tego rozdzialu jest charakterystyka warunk6w pogodowych w poszczeg6lnych

sezonach wegetacyjnych. Jak wykazala przeprowadzona w dalszej czgtci pracy analiza

uzyskanych wynik6w, warunki pogodowe w poszczeg6lnych latach mialy decydujqcy \4'plyw

na plonowanie jak i dziaianie badanych czynnik6w.

Walory pracy podnosi szczeg6lowo opracowana analiza statystyczna wynik6w badari.

Autor zastosowal r62ne metody statystycme. Na podkeslenie zasluguje wykorzystanie do

oceny wynik6w analiza regresji metody krokowej wstecznej oraz metody analizy Scie2kowej.

Omawiaj4c trzyletnie doSwiadczenie polowe Autor podaje, 2e bylo to dwuczynnikowe

doiwiadczenie polowe przeprowadzone w ukladzie split-plot w czterech powt6rzeniach.

Czynnikami do5wiadczalnymi byly :



oslem pozlomow nawozenra azotem

dolistne dokarmianie pszenicy mikroelementami i ochrona fungicydowa (3

czynniki)

Schemat do5wiadczenia obejmuje 84 poletka. Ro5lin4 testow4 byla pszenica oztma

odmiany Wydma.

Opis tego rozdzialu wskazuje, 2e zastosowane metody badawcze s4 wlaSciwie

dobrane z punktu widzenia cel6w i zakresu proponowanych w pracy badan. Duz4 wartoSci4

ocenianej pracy jest bardzo szeroki zakres badai polowych i laboratoryjnych uwzglgdniaj4cy

parametry oceniajqce jakoS6 ro5lin. Autor wykazal naleZti4 dbaloSi o zapewnienie

statystycznej poprawnodci wnioskowania poprzez wla3ciwe zaplanowanie eksperyment6w.

Zasadnicz4 czgS6 pracy stanowi rozdzial Wyniki, kt6ry zostal opracowany

na podstawie uzyskanych rezultat6w z przeprowadzonych doSwiadczeri. Podzielono go na

dwadzie6cia lrzy podrozdzialy a pigi z nich jeszcze na dodatkowe podrozdzialy. Autor

szczeg6lowo opisal w kolejnych podrozdzialach wplyw badanych czynnik6w na: plony,

strukturg plonu, jako56 ziama, plon biomasy w 4 fazach rozwojowych, wskaZniki gospodarkq

(suchq mas4, azotem w lanie, efekt)'r,vnoSci nawo2enia azotem), zawartoit, skladnik6w

pokarmowych w plonie i w fazach rozwojowych, index SPAD, poraZenie pszenicy przez

choroby grzybowe, akumulacje skladnik6w w poszczeg6lnych czg3ciach roSlin oraz w kilku

lazach rozwojowych, indeks 2niwny i zawartoit, azotu mineralnego w glebie. Dodatkowo

Doktorant wyznaczyl macierze korelacji migdzy badanymi czynnikami co ulatwilo

wnioskowanie orrz ocen9, kt6ry z badanych czynnik6w w wigkszym lub w mniejszym

stopniu wplywa na badany parametr. Prezentacig wynik6w Autor przedstawil bardzo

szczeg6lowo (rozdzial liczy 128 str.) i poprawnie, zar6wno pod wzglgdem merltorycznym

jak i statystycznym. Dokonal starannej, logicznej analizy i interpretacji uzyskanych wynik6w

badan z wykorzystaniem bardzo dobrze dobranych metod statystycznych. Tekst tego

rozdzia]]u mo2e by6 jednak ,,trudny" dla mniej zorientowanego odbiorcy, co wynika z

przyjgtej przez Aulora analitycznej metody opisl'wania wynik6w i duZej ilo6ci danych

liczbowych. Nale2y podkreSlii, ze dob6r materialu analitycznego oraz zastosowane metody

badaf i statystyka Swiadcz4 o bardzo dobrym opanowaniu przez Doktoranta nowoczesnego

warsztatu badawczego.

W rozdziale Dyskusja Autor na 40 stronach w umiejgtny spos6b konliontuje wyriki

badarl wtasnych zrezultatarni badari innych autor6w i dotychczasowym stanem wiedzy. Doktorant

skupil sig w tym rozdziale na skonfiontowanie wlasnych wynik6w z literatur4 w siedmiu

podrozdzialach: plon ziama, jakoSd ziama, plon i jakoSi biomasy, ocenie stanu odzywienia

1.

2.



-

roSlin badanymi skladnikami pokarmowymi w okesie wegetacji, akumulacji azotu,

efektywno6ci4 nawo2enia azotem i zawarto6ci4 azotu mineralnego w glebie. We wszystkich

podrozdzialach Autor szczeg6lowo analizuje uzyskane wyniki w odniesieniu do literatury i w

spos6b bardzo dojrzaLy, Swiadcz4cy o duzej wiedzy, wyjaSnia przyczyny wskazujqce

dlaczego uzyskane wyniki znajduj4 potwierdzenie lub nie w literaturze. Rozdzial ten napisany

jest bardzo dobrze. Na uwagg zasluguje r6wnie2 zamieszczone w tym rozdziale czytelne

wykresy i tabele, co przedklada sig na latwe Sledzenie zawartych w nich informacji.

Przedstawione Wnioski (w liczbie 22) sq uprawnione i wynikajq z postawionego celu,

analizy wynik6w oraz z calo{ci opracowania. Bior4c pod uwagg bardzo obszemy zakres

badari iloSi tych wniosk6w byd mo2e jest uzasadniona. W mojej opinii s4 one jednak zblt

obszerne co zaburza jasny przekaz dla odbiorcy. Byi mo2e warto w publikowaniu wynik6w

skupid sig na najwazniejszych rezultatach tych badan tak pod wzglgdem naukowym jak i

praktycznym. UwaZam,2e wnioski 3,4,5,6,13,15,17,21 s4 wnioskami, kt6re daj4 praktyczne

rekomendacje jak udoskonalii nawoZenie pszenicy ozimej. Inne wnosz4 istotne infbrmacje

pozwalaj4ce lepiej pozna6 reakcje roSlin pszenicy na r6zne czynniki wzrostu w powi4zaniu z

przebiegiem pogody.

4. Wniosek korlcowy

Praca doktorska mgr in2. Bartlomieja Nowickiego zawiera bardzo duZy material

eksperymentalny, kt6ry zostal wszechstronnie opracowany z zastosowaniem metod

statystycznych. Nie budzi ona zaslrze2en ani od strony merytorycznej ani pod wzglgdem

metodyki przeprowadzonych eksperyment6w. Analiza uzyskanych wynik6w badari,

przeprowadzona dyskusja a tak2e trafnie dobrana literatura w calej rozciqglo3ci odpowiadaj4

na postawione cele badawcze. Uzyskane wyniki sq wartoSciowe pod wzglgdem naukowym i

mog4 miei praktyczne zastosowanie w doskonaleniu doradztwa nawozowego w uprawie

pszenicy ozimej a prawdopodobnie r6wnieZ innych gatunk6w roilin zboZowych. Wnoszq one

nowe istotne treSci poznawcze do problematyki dotycz4cej nawoZenia dolistnego zb62 w

polqczenit z ochron4 fungicydow4.

Tym samym stwierdzam, ze rozprawa doktorska Pana Bartlomieja Nowickiego nt.

-Wplyw dolistnego dokarmiania pszenicy ozimej mikroelementami i ochrony fungicydowej

na gospodarkg azotowq roSlin w krytycznych fazach formowania plonu" wykonana pod

kierunkiem prof UPP dr hab. Witolda Szczepaniaka, spelnia warunki okreilone w Ustawie z

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tltule w



zakresie sztl':ki z p62niejszymi zmianami w brzmieniu z dnia 15 wrzeSnia 2017 r, (Dz. U.

2017 r. poz. 1789.), zgodnie z Art. 175. 1. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy

wprowadzaj4ce ustawg - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) i

Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce oraz

Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dlrua 20 wzeSnia 2018 r. w
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dysclplin artystycznych. A w

szczeg6lno5ci ze wzglgdu na zawafte w pracy elementy nowatorskie, duzy potencjal

aplikacyjny uzyskanych wynik6w badan i wklad w rozw6j dyscypliny rolnictwo i

ogrodnictwo.

W zwi4zku z po\rtyzszym przedkladam Przewodnicz4cemu Rady Naukowej

Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo - Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wniosek o

dopuszczenie mgr inZ. Bartlomieja Nowickiego do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

JednoczeSnie z uwagi na szeroki zakres badari oraz dula, wartoS6 poznawcz4 i

utylitam4 rozprawy doktorskiej wnioskuje o jej wyr62nienie.

Wojciech Stgpieri
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