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Recenzja

rozprawy doktorskiej Pani mgr Dominiki Radzikowskiej pt.: ,,Ocena wartoSci

biologicznej i rolniczej oraz odporno5ci na stresy abiotyczny i biotyczny wybranych

odmian ozimych pszenicy orkisz"

l. Ocena problematyki badawczej

' Przedloaona do recenzji tozprawa doktorska Pani mgr Dominiki Radzikowskiej pt.:

..Ocena wartoSci biologicznej i rolniczej oraz odpornoSci na stresy abiotyczny i biotycmy

wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz" zostala wykonana w Katedrze Agronomii,

wydzialu Rolnictwa i BioinZynierii Uniwersltetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem

prof. dr hab. Hanny Sulewskiej i promotora pomocniczego dr Grazyny Szymanskiej.

ZywnoSi jestjednym z gl6wnych czynnik6w wplywajqcych na zdrowie i samopoczucie

ludzi. Konsumenci coraz bardziej Swiadomi takiego zwi4zku, oczekuj4 ZywnoScr o

specyficznych wlaSciwosciach prozdrowotnych. Pszenica jest zboZem, kt6rego ziarno w

najwigkszym stopniu wykorzystywane jest na cele konsumpcyjne, glownie do produkcji m4ki

i wypieku pieczywa. Najpopularniejszym gatunkiem uprawianym w Polsce jest pszenica

zw,yczalna Trilicum aestitum ssp. vulgare. Jednak z uwagi na walory Zywieniowe i wymagania

konsumenl6w do diety coraz czqlciej wprowadza sig nowe asoftymenty produkt6w oparte na

mqce pszenicy orkiszowej Triticum aectivum ssp. spelta. Zainteresowanie tym podgatunkrem

wl,nika z faktu, Ze jego ziarno w por6wnaniu z pszenic4 zwyczain4 jest bogatsze w zwiEzki o

charakterze prozdrowotnym, bialko posiada inne proporcje poszczeg6lnych frakcj i, ziarno

zawiera wigcej makro i mikroelement6w, witamin oraz zwi4zkow bioaktywnych. Walory

Zywieniowe nie id4 w parze z poziomem uzyskiwanych plon6w, wynikaj4cym migdzy innymi

z niewielkiego postgpu hodowlanego w Polsce. Bardzo czgsto polecane do uprawy s4 odmiany



zagraniczne, oraz odmiany stare, kt6rych poziom plonowania, reakcja na stresy oraz jakoSi

ziarna osi4gana w warunkach Polski sq nieznane.

Bior4c powyzsze pod uwagg uwazam, 2e zar6wno wyb6r jak i zakres problematyki poruszanej

w pracy doktorskiej Pani mgr Dominiki Radzikowskiej, s4 celowe zar6wno z punktu widzenia

poznawczego jak i aplikacyjnego.

2. Formalna analiza rozprawy

Rozprawa doktorska Pani mgr Dominiki Radzikowskiej zostala przedstawiona na 196

stronach tekstu i4cznie z bibliografi4, kt6ra obejmuje 223 pozycje literatury. Opracowania

anglojgzyczne stanowi4 a27 6%o bibtiografii. w pracy Autorkapowolala sig na oryginalne prace

tw6rcze, podrgczniki, monografie, materialy konferencyjne, artykuly popularno-naukowe oraz

strony intemetowe www. Dob6r piSmiennictwa jest bogaty, trafny, zwi4zarty bezposrednto z

tematykq recenzowanej pracy. Publikacje z ostatnich 10 lat stano w\4 37%o cytowanej literatury.

wykaz 216del literaturowych u znajg za wiarygodny dow6d przygotowania Autorki do podjEcia

prac badawczych.

uklad pracy jest zbliZony do klasycznego schematu. zasadnicz4 tre66 opracowania

przedstawiono w odmiu nastgpuj4cych ro zdzialach: ,,Wstgp", ,,Przegl4d literatury", ,,Material i

metody", ,,Warunki prowadzenia doSwiadczeri", Wyniki badan", 
',Dyskusja 

wynik6d"

,.Wnioski", ,,Literatura". Poszczeg6lne rozdzialy zostaly podzielone na liczne podrozdzialy

wyodrgbnione w spisie, co nadaje rozprawie du24 przejrzystosi. w pracy zuttieszczono

streszczenie wjgzyku polskim i angielskim. Uklad pracy zostal opracowany w spos6b logiczny,

a praca odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim'

Tytul pracy jest czytelny, komunikatywny i adekwatny do tredci dysertacji. Rozprawa jest

zredagowana starannie, w spos6b zx:ozumialy i poprawny pod wzglgdem stylistycznym,

wskazuje na dobr4 orientacjg Doktorantki w obszarze poruszanych zagadnieir'

3. Merytoryczna analiza PracY

,,Wstgp" obejmuj4cy 5 stron maszynopisu wprowadza czytelnika w tematykq rozprawy'

Autorka zwraca uwagq na problem suszy, bgd4cy wynikiem zmian klimatycznych,

jednoczeSnie wskazujqc, na dobre dostosowanie pszenic orkiszowych do stresowych warunk6w

uprawy. Akcentuje niewielki postgp odmianowy, co skutkuj e uprawE odmian zagranicznych.

wstgp kofczy siq postawieniem problemu badawczego, hipotezy badawczej i celu bada6.

Problem badawczy jest interesuj4cy i istotny z poT.tTawozego i aplikacyjnego punktu widzenia.

Autorka stawia hipotezg badawcz4, zakladaj4c4 zr6znicowanie ozimych odmian orkiszowych



w odniesieniu do poziomu plonowania, przydatnoSci wypiekowej oraz odpornoSci na stres

abiotyczny i biotyczny. Cel gl6wny, kt6rym bylo por6wnanie przydatnoSci do uprawy w

warunkach Wielkopolski odmian pszenicy orkisz, wskazanie odmian o wy|szej odpomoSci na

stres suszy i odmian charakteryzuj4cych sig podwyZszon4 odpomoSci4 na Septoria tritici iest

dobrze sformulowany, natomiast wyr62nienie przez Autorkg celu szczeg6lowego jest moim

zdaniem zbgdne bowiem jest on tozsamy z celem gl6wnym. Ponadto oele szczeg6lowe zostaly

sformuiowane niezbyt precyzyjnie. Niezrozumialy jest dla mnie zwrot ,,cechami rolniczymi"

oraz ,jakoSci4 ziarna i cechami technologicznymi waZnymi w piekamictwie".

Rozdzial ,,Przeglqd literatury", zajmule 20 stron maszynopisu. Autorka przedstawila w

nim szeroki przegl4d 216del literaturowych dotycz4cych zagadnieli zwi4zanych z przedmiotem

pracy. Zawarte wqtki tematycme dotycz4: pochodzenia i klasyfikacji pszenicy orkisz,

charakterystyki morfologicznej, wplywu czynnik6w agrotechnicznych na poziom plonowania

i komponenty plonu. DuZo uwagi Pani mgr Dominika Radzikowska podwigcila zagadnieniom

wartoSci wypiekowej, szczeg6lowo opisuj4c wplyw kompleksu bialkowego i skrobi najako(6

mqki i przydatnosi pszenicy do wypieku, budowg glutenu i jego wlasciwosci. Szeroko

scharakteryzowala war1o56 Zywieniowq pszenicy orkisz. Szczeg6lnq uwagq Autorka zwt6clla

na pozycje bibliograficzne, kt6re dotycz4 reakcji na stres w aspekcie cech morfologiczno-

biologicmych, proces6w fizjologicznych, w tym fotosyntezy, efektywnosci wykorzystania

wody i innych odpornoSci roSlin na warunki stresowe. Bardzo duZo miejsca w przegl4dzie

literatury Autorka poswiecila podatnosci, oraz odpomoSci pszenicy na seploria lritici. w mojej

ocenie za szczeg6lowo opisuje biologig patogena, warunki sprzyjaj4ce rozwojowi choroby,

sposoby zapobiegania choroby, zptalczaniu itd. W tym fragmencie posluguje sig jedynie

literatura dotycz4c4 pszenicy zwyczayej. Brakuje mi ustosunkowania sig czy w przypadku

pszenic-v orkiszowej jest to tez waZna choroba powoduj4ca istotn4 obnizkq poziomu

plonowania. W rozdziale tym nale2alo wspomnied o metodzie oceny wartoSci wypiekowej

RMT (Rapid Mix Test) jest ona malo znana i raczej nie stosowana w Polsce

Reasumuj4c stwierdzam, 2e przegl4d literatury dobrze argumentuje wyb6r przez

Autorkg okeslonych metod postepowania technologicznego stosowanych w czgsci

eksperymentalnej pracy. Tresci zawarte w czgsci teoretycznej, jak tez cytowana literatura

naukowa Swiadc zq o dobrym przygotowaniu Autorki do podjqcia tych badari'

Opracowanie poprawnej metodyki jest podstawq rzetelnoSci prowadzonych badan i

decyduje o przebiegu doSwiadczenia, ich wynikach i wnioskach koricowych. W przypadku

recenzowanej pracy metodyka obejmowala prowadzenie doSwiadczeri polowych, dojwiadczeir

wazonowych. pomiar6w fizjologicznych, biometrycznych, oznaczeir laboratoryjnych i obliczen



statystycznych. Podstawg pracy doktorskiej stanowilo dodwiadczenie polowe prowadzone w

lalach 2013-201'7 w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na polach

Zaklad:u DoSwiadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roilin Gorzyri. Ponadto dwa

do5wiadczenia wazonowe prowadzone w latach 2013-2015 w Katedrze Agronomii UP w

Poznaniu.

W doSwiadczeniu polowym Autorka oceniala poziom plonowania oraz warto56 technologiczn4

ziama 10 odmian pszenicy orkisz, por6wnuj qc je z I odmian4 pszenicy zwyczajnej W celu

charakterystyki odmian por6wnywala parametry {rzjologiczne lanu, stopief poraZenia odmran

przez choroby, oznaczyla plon i komponenty plonowania, budowg morfologiczn4 klosa. Ziamo

odmian pszenicy orkisz oceniala r6wnie2 pod wzglgdem jego warto6ci technologicznej

wykonuj4c analizy najwaZniejszych cechy ziama i m4ki oraz Rapid Mix Test. Wszystkie

zabiegi agrotechniczne stosowala poprawnie zgodrrie z zasadami wlasciwej technologii

produkcji i dodwiadczalnictwa. Autorka przedstawila warunki prowadzenie doswiadczefi

barclzo szczeg6lowo,.jednak brakuje mi informacj i o stosowanych fungicydach i insektycydach.

OdpornoSi odmian na stres abiotyczny i biotyczny mgr Dominika Radzikowska ocenila w dwu

do5wiadczeniach wazonowych. W obu dodwiadczeniach Autorka wykorzystala takie same

odmiany (6 odmian pszenicy orkisz i I odmiana pszenicy zwyczalnej). W pierwszym

doswiadczeniu wazonowym prowadzonym przez 2 sezony wegetacji zastosowala 2 poziomy

wilgotnosci gleby: optymalny i stresowy, przy czym stles suszy wywolywala od okresu

kwitnienia do zbioru. w doswiadczeniu drugim Autorka okreSlala podatnoSi odmian na

septoria tilicl dodatkowo analizuj4c, skutki stosowania dolistnego nawozu zawieral4cego

krzem i potas o nazwie Kelik K-Si. Metodyka doSwiadczen wazonowych zostala

przeprowadzona prawidlowo. Autorka wyczerpuj4co przedstawila opis metod i prooedur

badawczych w odniesieniu do oceny parametr6w wymiany gazowej i fluorescencji chlorofilu,

zawarto:{ci proliny. wzglgdnej zawartoSci wody (RWC)' zawartosci barwnik6w

antocyjanowych oraz peroksydacjg lipid6w. Uzyskane z doSwiadczeri wyniki Autorka poddala

analizie statystycznej ANoVA, wyliczyla wsp6lczynniki zmiennosci i korelacje migdzy

badanymi cechami.

oceniaj4c zaLoaeniabadasl,cze i opis metod dla wyjasnienia przyjgtego celu badari stwierdzam,

Ze s4 one prawidlowe. Brakuje mi okreSlenia wielkoSci plonu w zaleLno!;ci od stresu

abiotycznego i biotycmego. Zastanawiaj 4 mnie teZ kryteria wyboru odmian do badari. W

badaniach wazonowych odmiany pszenicy orkisz byly takie same jak w doswiadczenru

polowym, inna natomiast odmiana pszenicy zwyczajnel, co bylo tego powodem? Uwazam, ze

przedstawienie cech odmian w tabeli, umo2liwiloby latwiej por6wnai odmiany.



Autorka analizowala przebieg warunk6w pogodowych w calym okresie wegetacji

pszenicy, poczqwszy od wrze5nia 2013 roku, a skoriczywszy w sierpniu 2017, konystaj4c z

danych stacj i meteorologicznych zlokalizowanej na polach ZDDURiR. Przebieg warunk6w

pogodowych ponadto opracowala metodq Sielianinowa, wyliczajqc wskeLZniki hydrotermiczne

pozwalaj4ce na wskazanie okres6w niedoboru wody, jej nadmiaru i wla6ciwego w niq

zaopatrzenia roilin w okresie wegetacji. Takie przedstawienie warunk6w prowadzenia badali

pozwala na prawidlow4 interpretacjg rezultat6w badari. Ta czg56 pracy nie budzi zastrzezeh.

Rozdzial ,,Wyniki badari", zostal przedstawiony na 73 stronach maszynopisu, dane

zoslaly zawarte w 33 tabelach i 23 wykesach. Autorka zamie6cila je w czgSciach dotyczqcych

doSwiadczenia polowego jak doSwiadczef wazonowych. Zostaly one przedstawione w spos6b

uporz4dkowany i przejrrysty zgodnie z zakesem badari scharakteryzowanym w poprzednim

rozdziale. Jednocze5nie w mojej ocenie odznaczaj4 sig one du24 warto6ci4 poznawcz4.

Wynikaj4ce z danych empirycznych zaleanolici s4 udokumentowane statystycznie. Autorka w

swoich dociekaniach naukowych nie tylko potwierdzila wiele znanych z literatury zaleinoSci

reakcji gatunk6w i odmian zb62 na czynniki stresowe, ale wyjaSnila je poprzez analizq

wla3ciwoSci biologicznych, fizjologicznych i fitochemicznych roSlin. Kompleksowo5i badafi i

przedstawionych wynik6w jest niew4tpliwie atutem pracy.

W doswiadczeniu polowym Autorka wykazala zr6Znicowanie odmian pszenicy orkisz pod

wzglgdem poziomu plonowania, strukturalnych element6w plonowania, wskaznik6w

fizjologicznych oraz budowy morlologicznej roSliny i klosa. Udowodnila r62nice w porazeniu

odmian orkiszu p rzez rdzg brunatn4 i m4czniak prawdziv'ry zb62 itraw, natomiast r62nic takich

nie stwierdzila w przypadku septoriozy paskowanej liSci pszenicy. Wykazala,2e badane

odmiany pszenicy orkisz plonowaly istotnie nizej w por6wnaniu z pszenic4 zu"yczajnq, r6wnieZ

charakteryzowala j e wigksza zmienno56 plon6w w latach. Pogrupowanie odmian i wydzielenie

odmian charakteryzuj4cych sig wysokim poziomem plonowania, stabilno6ci4 plonu w latach i

korzystnymi cechami jakodciowymi jest bardzo istotne z poznawczego i aplikacyjnego punktu

widzenia. Bardzo ciekawa i niespotykana w literaturze jest charakterystyka odmian pod

wzglgdem budowy klosa, jego zbito6ci dlugo5ci oraz liczby klosk6w w klosie og6lem i w

zalelno(ci od iloSci ziarniak6w.

Charakteryzuj4c odmiany pod wzglgdem cech wartodci technologicznej doktorantka wykazala

zr62nicowanie w zawartosci bialka i ilosci glutenu w odmianach pszenicy orkisz, wskazujqc na

najmniejszq wartosi tych cech u pszenicy zwyczajnej. Takich jednoznacznych zale2no6ci nie

stwierdzila w stosunku do wartosci wskaznika sedymentacyjnego. Analiza wartosci

wypiekowej oznaczona metodq Rapid Mix Test udowodnila, zr6Znicowanie odmian pod

5



wzglgdem przydatno6ci wypiekowej wskazuj4c odmiany najbardziej (Schwabenkorn,

Oberkulmer, Rotkon.r, Ostro) i naimniej przydatne do wypieku.

Wyniki badair nad wska2nikami wymiany gazowej potwierdzaly zale2noSt zmniejszenia sig.

intensywnoSci fotosyntezy netto, intensywnoSci transpiracji i przewodnictwa szparkowego w

warunkach zastosowanych w badaniach stresor6w. Interesuj4ce i rzadko spotykane w

literaturze przedmiotu sq wyniki wska2nik6w lluorescencji chlorofilu pod wplywem

czynnik6w stresowych. Doktorantka w ka:Zdym pomiarze wskazala na zr62nicowan4 reakcjq

badanych odmian pszenicy orkisz i zwyczajnej. Udowodnila, 2e pszenica pod wplywem stresu

suszy nykazuje zmnieiszenie RWC, wzrost natomiast wolnej proliny, antocyjan6w i wskaZnika

peroksydacji lipid6w MDA. Wyniki z dodwiadczenia, w kt6rym badala reakcjg odmian na

inokulacjg Septoria lritici onz stosowania preparatu Kelik K-Si wykazaly negatywny wplyw

stresora na parametry wymiany gazowej, lagodzony zastosowanym preparatem oraz interakcjE

z badanymi odmianami.

Og6lnie uwaZam, 2e analizg uzyskanych wynik6w Doktorantka przeprowadzila w spostib

wlaSciwy. uporz4dkowany, latwy w odbiorze przez czyteln\ka.

W rozdziale ,,Dyskusja", kt6ry liczy 37 stron prezentowane s4 wyniki badan i

dyskutowane z literatur4 przedmiotu. W rozdziale tym Doktorantka por6wnala rezultaty swoich

badah z obserwacjami innych autor6w wykazuj4c na duze rozbieZnosci uzyskiwanych

rl,-'-nik6rv. T.abraklo mi trochg wyja5nieni przyczyn tych rozbieZnoSci.

Podsumowaniem wynik6w badan i dyskusji jest postawienie ptzez Autorkq 12

wniosk6w. Wnioski te w wigkszoSci znajduj4 pelne uzasadnienie we wnikliwie

przeanalizowanych wynikach badari, jednak uwdzam, 2e powinny byi one napisane

chronologicznie do przeprowadzonych doSwiadczeri. Powinien by6 dodany wniosek dotyczqcy

wplywu stresor6w na parametry frzjologiczne. Wniosek l0 nie ma potwierdzenia w badaniach,

gdyZ w tym doSwiadczeniu nie oceniano stopnia porazenia odmian ptzez Seplorio tritici.

Wniosek 1 1 jest stylis0,cznie Zle sfbrmowany ptzez co iest niezrozumialy.

PowyZsze uwagi nie podwaZaj4 merytorycznej waflosci pracy, ale wskazuj4 Autorowi

jedynie dalsze moZliwoSci interpretacyjne uzyskanych wynik6w.

Wniosek koficowy

W podsumowaniu stwierdzam, 2e Doktorantka wykazala sig znajomoSci4 literatury

przedmiotu, wiedz4 metodycznq i umiejgtnoSci4 interpretacji wynik6w. DoSwiadczenie zostalo

prawidlow.o zaplanowane i konsekwentnie przez Autorkg zrealizowane, a uzyskane wyniki

pozwolily na weryfikacig postawionej hipotezy i osiqgniecie zaloZonego celu pracy. Pragnq



podkredlid, ze wykazane w recenzji uchybienia pracy i niedoci4gnigcia nie obni2aj4 wysokiej

wartodci naukowej rozprawy doktorskiej. Maj4 charakter dyskusyjny, a w wielu miejscach

redakcyjny. Niew4tpliwie rozprawa doktorska Pani mgr Dominiki Radzikowskiej wnosi trwaly

dlad w wiedzg z zal<resu dziedziny nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Reasumuj 4c stwi erdzam, 2e rozprawa doktorska Pani mgr Dominiki Radzikowskiej pt. : ,,Ocena

wartoSci biologicznej i rolniczej oraz odpomoSci na stresy abiotycmy i biotyczny wybranych

odmian ozimych pszenicy orkisz" spelnia warunki okre6lone w art. 13 ust. I ustawy o stopniach

i tytule naukowym oraz o stopniach i tltule w zakesie sztuki (Dz. U RP nr 65 poz. 595 z . p62n.

zm.). Skladam wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwa o jej przyjgcie

i dopuszczenie Pani mgr Dominiki Radzikowskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Ogrom pracy wloZonej w przeprowadzenie badari, ich kompleksowoil otaz aktualnoSd

problematyki badawczej jak tez staranne przygotowanie rozprawy doktorskiej sklaniajq mnie

do zaproponowania Radzie Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu o wyr62nienie Pani mgr Dominiki Radzikowskiej stosown4

nagrodq.
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