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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSK]EJ

Pana mgr. in2. Karola Kotnisa

pt. ,,Ocena plonotw6rczej warto6ci azotu z pofermentu w uprawie rzepaku ozimego

(Brassica napus L.)"

Podstawa formalno-prawna opracowania recenzii

Recenzjg rozprawy doktorskiej mgr. inz. Karola Kotnisa opracowano zgodnie

z uchwalq Rady Wydziafu Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu z dnia 02.07 .2018 r. na podstawie pisma Przewodniczqcego Rady Naukowej

Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo prof. dr. hab. Andrzeja Blecharczyka z dnia

29.u.2o20 r. (RN DR|O- l 9 I 40oot20).

Przedlo2ona do recenzji rozprawa doktorska mgr. in2. Karola Kotnisa zostala

wykonana w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Srodowiska Wydzialu Rolnictwa

i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab.

Witolda Grzebisza - promotora i dr. Remigiusza t-ukowiaka - promotora pomocniczego.

Przew6d zostal wszczgty w obszarze nauk rolniczych, le6nych i weterynaryjnych,

w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia.

1. Problematyka badawcza pracy

Rosnqca liczba ludno5ci na Swiecie stwarza konieczno66 produkcji du2ej ilo6ci

Zywno6d o dobrych parametrach jako6ciowych. Jednak2e produkcja rolnicza
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i przetwarzanie pozyskiwanych surowc6w na 2ywno6i i pasze dla zwierzqt prowadzi

jednoczeSnie do powstawania produkt6w ubocznych i pozostalosci z przemyslu rolno-

spo2ywczego. W zwiqzku z tym coraz wigkszego znaczenia nabiera spos6b

zagospodarowywania pozostaloSci z produkcji rolniczej. Przetwarzanie takich odpad6w

mo2na prowadzid migdzy innymi w biogazowniach, pozyskujqc, opr6cz biogazu, tak2e

cenny naw6z lub surowiec do produkcji nawoz6w. Na poczetku 2O2O roku w nasrym

kraju dzialalo 120 biogazowni rolniczych. Opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi program budowy biogazowni rolniczych zakada, 2e docelowo produkcja

biogazu o wysokiej jako6ci osiqgnie poziom nawet 5 - 6 mld m3 biogazu rocznie.

Surowcami wykorzystywanymi w biogazowniach mogq by6 odpady z produkcji

roSlinnej i zwierzgcej, przetw6rstwa spo2ywczego, cukrowni, rze2ni, ubojni, gorzelni,

browar6q przeterminowana iwnoS6, roSliny energetyczne, odpady le6ne, osady

Sciekowe, niekt6re odpady ze skfadowisk odpad6q odpady pozostale po wykonaniu

pielggnacji teren6w zieleni miejskiej, w tym osiedlowej. W biogazowniach rolniczych

mo2e by6 wykorzystywany obornik, gnojowica, suche odchody, odpady zbozowe

i z innych roSlin, odpady z pasz, odpady z wavyw, wytloki owoc6q wystodki

browarniane, wywar pogorzelniany, odpady z produkcji tluszczy i ser6q odpady

z produkcji 2elatyny i skrobi, odpady zwierzgce, trawy, ro6liny polowe wykorzystywane

jako roSliny energetyczne: zbo2a, gf6wnie kukurydza, rzepak, lucerna i roSliny okopowe.

Powstajqce w biogazowniach pofermenty sq na o96l bogate w azot, fosfor, potas

i inne skladniki i mogq byd wykorzystywane do u2y2niania gleby lub stanowii cenny

surowiec do produkcji nawoz6w mieszanych. Sklad chemiczny takich nawoz6w jest

Sci6le uzale2niony od surowc6w uzytych w biogazowniach. WartoSd nawozowa

poferment6w z biogazowni rolniczych mo2e by6 nawet wy2sza ni2 klasycznych nawoz6w

naturafnych. W Rozporzqdzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2Q2Q r. w sprawie

katalogu odpadow (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2O2O r. Poz.10) pofermenty zostaly

zakwalifikowane jako 19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu

odpad6w komunalnych, 190605 - ciecze z beztlenowego rozkladu odpad6w

zwierzqcych i ro6linnych oraz 19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego

rozkladu odpad6w zwierzqcych i roSlinnych.

Zgodnie z Ustawq o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243) pofermenty
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mogq by6 rozprowadzane na powierzchni ziemi w celu nawo2enia lub ulepszania gleby.

Zasady stosowania poferment6w okreSlono w Ustawie o nawozach i nawo2eniu oraz

Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, w kt6rych zostaly one zakwalifikowane jako naw6z

organiczny lub Srodek poprawiajqcy w{aSciwoSci gleby.

Uregulowania prawne obowiqzujqce w Polsce i Unii Europejskiej dajq mo2liwo56

wykorzystania organicznych material6w odpadowych, co stwarza mo2liwoS6

ich zagospodarowania migdzy innymi do cel6w nawozowych. Zastosowanie pofermentu

z biogazowni rolniczej jako 2r6dla skfadnik6w pokarmowych dla ro6lin, w tym miqdzy

innymi azotu, wnosi nowe roaliqzanie problemu gromadzenia odpad6w. W zwiqzku

zeznacznym zr6znicowaniem surowc6w wykorzystywanych w biogazowniach

iw konsekwencji znacznych r62nicach w jakoSci i warto6ci nawozowej poferment6w,

konieczne jest prowadzenie badan dotyczqcych mo2liwo6ci ich bezpiecznego

stosowania do cel6w nawozowych w produkcji ro6linnej.

Przedstawione powy2ej aspekty jednoznacznie dowodzq, 2e tematyka dysertacji

mgr. in2. Karola Kotnisa bardzo dobrze wpisuje sig w nurt tych2e badai. Temat rozprawy

doktorskiej nale2y zatem uznae za jak najbardziej wa2ny i uzasadniony. Dlatego te2

podjgte przez Autora badania w tym zakresie oceniam wysoko zarowno z poznawczego,

jak i utylitarnego punktu widzenia. Uzyskane w pracy wyniki badah odpowiadajq

na pytania dotyczqce mo2liwo6ci i celowo6ci stosowania pofermentu z biogazowni

rolniczych jako alternatywnego dla nawoz6w mineralnych 2r6dla azotu dla ro6lin.

2. Ocena formalna pracy

Przedlo2ona do oceny dysertacja liczy lqcznie 169 stron, w tym 44 tabele, 76 rycin

i 15 zalqcznik6w. Spis wykorzystanej literatury obejmuje 101 pozycji, z czego 66o/o

stanowiq pozyqe obcojqzyczne. Na poczqtku pracy zamieszczono 2,5 stronicowe

streszczenia w jgzyku polskim i angielskim.

Dokonujqc formalnej oceny pracy doktorskiej mgr. in2. Karola Kotnisa nale2y

podkre6li6, 2e tre56 rozprawy zostala ujgta w 8 rozdzialach (1. WSTEP, 2. MATERIAI-Y

IMETODYKA, 3. WARUNKI METEOROLOGICZNE, 4. WYNIKI BADAN, 5. DYSKUSJA
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wYNlK6W, 6. WN|OSK|, 7. LTTERATURA, 8. ZAIACZN|K|), w obrgbie kt6rych

wyr62niono 23podrozdzial6w l-go rzqdu, 14 podrozdzial6w ll-go rzgdu i6 podrozdzial6w

lll-go rzgdu.

We WSTQPIE liczqcym 15 stron, Autor wydzielil 2 podrozdziaty l-go rzgdu,

2podrozdzialy ll-go rzqdu i6 podrozdzial6w lll-go rzgdu. W obrqbieWstepu Doktorant

sformulowal cel pracy oraz dokonal przeglqdu literatury.

Rozdzial 2. MATERIAI-Y I METODYKA, w kt6rym Autor wyodrgbnil 4 podrozdziaty

l-go rzqdu obejmuje 6 stron, a rozdzial 3. WARUNKI METEOROLOGICZNE, z dwoma

podrozdzialami l-go rzgdu - 3,5 strony maszynopisu. Najobszerniejsqm rczdzialem

dysertacji sq WYNIKI BADAN (lqcznie 94,5 strony), w kt6rym uzyskane dane Autor

zamie6cil w 30 tabelach i zaprezentowal na 66 rycinach.

W rozdziale 5. DYSKUSJA WYNIKOW (18 stron) Doktorant przeprowadzil

konfrontacjg uzyskanych wynik6w badafi z danymi literaturowymi. W rozdziale

6. rozprawy obejmujqcym 2 strony maszynopisu Autor zamie6cil 'l5 wniosk6w

wynikajqcych z przeprowadzonych badai.

Spis literatury wykorzystanej w pracy zamieszczony w rozdziale 7. LITERATURA

obejmuje 101 pozycji, w tym 67 pozycji obcojgzycznych, kt6re pod wzgledem formalnym

cytowane se w spos6b w{aSciwy.

Uklad pracy jest poprawny i nie budzi zastrze2e^. Doktorant zachowal wla6ciwe

proporcje pomigdzy poszczeg6lnymi rozdzialami, a ich udzial w calej objgtosci rozprawy

doktorskiej jest proporcjonalnie wywa2ony. Poszczeg6lne rozdziaty i podrozdzialy

stanowiq logicznq calo56. Praca napisana jest poprawnq polszczyznq, a stosowanie

precyzyjnej terminologii pozwala na dokladnq analizg uzyskanych wynik6w. Struktura tak

przygotowanej dysertacji spelnia wymogi formalne stawiane tego typu opracowaniom.

3. Ocena merytoryczna pracy

Przedlo2ona do oceny rozprawa doktorska zostala przygotowana w oparciu

o oryginalne wyniki badaf w{asnych, uzyskane przez Autora na podstawie badan
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polowych prowadzonych w latach 2015 -2018.
TYTUT- rozprawy doktorskiej ,,Ocena plonotw6rczej warto6ci azolu z pofermentu

w uprawie rzepaku ozimego (Brasslca napus L.)" zostal sformulowany w spos6b jasny

i w pelni odzwierciedla tre6ci zawarte w pracy.

Wysoko oceniam rozdzial 1. WSTEP, w kt6rym Autor poza sprecyzowaniem

problemu badawczego oraz okre6leniem cel6w realizowanych w trakcie badai w spos6b

syntetyczny dokonal pzeglqdu literatury.

Realizowane badania opieraly sig na zalo2eniu, 2e efektywnoS6 plonotw6rcza

azolu z pofermentu z biogazowni rolniczej ksztaftuje sie na takim samym poziomie, jak

z nawozu mineralnego. Doktorant w spos6b przejrzysty sformulowal i uzasadnil cel

podjqgch badai, kt6rym bylo:

OkreSlenie plonu nasion i plonu tluszczu pozyskanego z nasion rzepaku ozimego

nawo2onego pofermentem i saletrq amonowE i w ukladzie mieszanym (odpowiednio

2/3 pofermentu i 1/3 saletry amonowej);

Okre6lenie wplywu testowanych system6w nawo2enia na:

. stan od2ywienia rzepaku ozimego azotem w krytycznych fazach formowania

struktury plonu, a mianowicie w stadium rozety i poczqtku kwitnienia

oraz dojrzalo5ci pelnej;

e akumulacjq i wska2niki gospodarki skladnikami mineralnymi w krytycznych

okresach formowania plonu;

r efektywno66 plonotw6rcze azotu z pofermentu na tle dzialania azotu

z saletry amonowej i gospodarkg azotem mineralnym w glebie w okresie

roaloju wegetatywnego i reprod uktywnego rzepaku.

W ramach Pzeglqdu literatury Autor przeanalizowal procesy zachodzqce

w biogazowniach rolniczych oraz scharakteryzowat sklad chemiczny pofermentu. Zwr6cil

r6wnie2 uwage na dzialanie nawozowe pofermentu oraz mo2liwe niepo2qdane skutki

jego stosowania zar6wno dla 6rodowiska glebowego, jak ijakoSci produkt6w rolnych.

W opracowaniu Doktorant zaprezentowal takie znaczenie gospodarcze testowanej

roSliny (rzepaku) oraz jego wymagania pokarmowe.
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Podrozdzial ten Autor dysertacji napisal w spos6b przejrzysty, dajqc dobrq

podstawg do dyskusji uzyskanych wynik6w badafi. Przedstawione przez Doktoranta

dane literaturowe i zacytowane publikacje wie2q sie 6ci5le z zakresem ocenianej pracy.

Rozdzial MATERIAIY I METODYKA Autor dysertacji podzielil na caery

podrozdziafy, w Korych scharakteryzowal doSwiadczenie polowe z uwzglgdnieniem

warunkow glebowych oraz opisu przebiegu do6wiadczenia i zastosowanych czynnik6w

eksperymentalnych. PrzedstawiN r6wn ie2 Wkaz dzialafi agrotechn icznych prowadzonych

na poletkach doSwiadczalnych. Jednak w moim odczuciu rozdzial ten przygotowany jest

zbyt og6lnie, bez podania informacji waznych z punktu widzenia oceny poprawno6ci

wykonania czgSci analitycznej badafi .

Do6wiadczenia polowe z rzepakiem ozimym odmiany DK Impression CL

przeprowadzono w trzech sezonach wegetacyjnych 201512016,201612017 i 201712018

w gospodarstwie rolnym polozonym w Baniewicach (powiat gryfifiski, wojew6dztwo

zachodniopomorskie). DoSwiadczenie zalo2ono na glebie lekkiej, zaliczanej do klasy

bonitacyjnej lVa. Schemat do6wiadczenia obejmowal dwa czynniki doSwiadczalne.

Pienarszym czynnikiem do5wiadczalnym byty trzy warianty nawozowe, zr62nicowane

co do 2r6dla azotu: 1 . mineralne - saletra amonowa, 2. organiczne - poferment,

3. organiczno-mineralne - 213 azolu z pofermentu i 'll3 azolu z saletry amonowej.

Drugim czynnikiem byly dawki azotu: 0,60, 120, 180,240 kg ha{. Pr6by ro6lin

do oznacze6 biometrycznych i oznaczenia skladu mineralnego roSlin pobierano

w stadiach BBCH 30 (rozeta), BBCH 61 (poczqtek kwitnienia) i BBCH 89 (dojrzalo56

fizjologiczna nasion). W analogicznych terminach pobierano pr6by glebowe

do oznaczenia azotu mineralnego.

Analiza metodologicznej strony badah wskazuje na oryginalne podej6cie

Doktoranta do realizacji zadania badawczego. Obejmuje to zar6wno etap projektowania

badafi i sposobu doboru czynnik6w do6wiadczalnych oraz realizaqi doSwiadczei

polowych.

Niemniej jednak w rozdziale tym brakuje tabeli 2.6. dotyczqcej dzialafi

agrotechnicznych w sezonie 201712018 oraz metodyki analiz chemicznych ro6liny

i gleby. Celowa wydaje sig r6wnie2 potrzeba zamieszczenia w tym rozdziale danych
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metodycznych dotyczqcych statystycznej interpretacji uzyskanych wynik6w.

W rozdziale 3. WARUNKI METEOROLOGICZNE Doktorant przeanalizowal dane

meteorologiczne (temperatura, opad) w poszczeg6lnych sezonach wegetacyjnych

prowadzenia do6wiadczenia polowego odnoszqc je r6wnie2 do danych z wielolecia.

Rozdzial 4. WYNIKI BADAN stanowi najobszerniejszq czgsi rozprawy, w kt6rej

Autor przedstawil wyniki badai oraz dokonal ich interpretacji. Uzyskane wyniki Doktorant

przedstawil w formie tabel i rycin, kt6rych tytuly sq na o96l komunikatywne

i jednoznacznie informujq o rodzaju przedstawionych cech. Autor wnikliwie

przeanalizowal wyniki badai. Okre6lit plony nasion, stomy i tfuszczu rzepaku ozimego,

strukturq plonu (obsada ro6lin, liczba pedow na ro5linie, liczba luszczyn na pqdzie

gl6wnym i na pgdach bocznych, MTN, liczba nasion w luszczynie pgdu gl6wnego

ipqd6w bocznych, liczba nasion pgdu gl6wnego i pqd6w bocznych na 1 m2)

oraz zawartoS6 makroskladnik6w (N, P, K, Mg i Ca) i mikroskladnik6w (Fe, Mn, Zn i Cu)

w roSlinach. Obliczyt akumulacjq skladnik6w mineralnych w tazach formowania struktury

plonu, a mianowicie w stadium rozety i poczqtku kwitnienia oraz dojrzaloSci pelnej.

W ramach analizy wlaSciwo6ci gleby dokonaN oceny zawartoSci azotu mineralnego

w glebie w stadium rozety, kwitnienia i w okresie zbioru roSlin.

Warto podkreSlii, 2e Autor przeanalizowal wplyw testowanych system6w

nawo2enia (poferment, saletra amonowa, uklad mieszany) na wskaZniki gospodarki

azotem, takie jak efektywnoS6 agronomiczna brutto N i netto N, efektywno66

fizjofogiczna azotu oraz wykorzystanie azotu z nawoz6w azotowych.

Doktorant zamie6cil r6wnie2 w tym rozdziale rezultaty obliczei statystycznych.

Opracowanie statystyczne uzyskanych wynik6w badai w istotny spos6b podnosi

warto66 tozprary, dajqc podstawg zar6wno do ich wlaSciwej oceny, jak i sprecyzowania

racjonalnych wniosk6w.

Drobnym mankamentem przy analizie wynik6w badah jest umieszczenie czg6ci

wynik6w w formie rycin w obrqbie rozdzialu 4, a czg6ci w formie 15 zalqcznik6w

na koicu pracy.
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W rozdziale 5. DYSKUSJA WYNIKOW Doktorant dokonal skonfrontowania

uzyskanych wynik6w badafi z wla6ciwie dobranq literaturq naukowq. Dalo to Autorowi

dysertacji mo2liwo56 wyjaSnienia rozbie2no5ci i podobiefistw uzyskanych danych.

Dyskusja wynik6w charakteryzuje sig logicznym i przejrzysgm ukladem, trafno5ciq

oraz wla6ciwie dobranq i zinterpretowanq literaturq w odniesieniu do wlasnych wynik6w

badai.

Rozprawa doktorska kohczy sig 15 wnioskami, kt6re w przewa2ajqcq wiqkszo6ci

wskazujq na dzialanie zastosowanych czynnik6w doSwiadczalnych na ro6linq testowq.

Sq one adekwatne do uzyskanych wynik6w i opr6cz walor6w poznawczych majq r6wnie2

znaczenie praktyczne.

Zakres osiqgnig6 naukowych pracy jest szeroki. Przeprowadzone badania

wykazaty migdzy innymi, 2e plon nasion rzepaku ksdaftowalo wsp6ldzialanie dawek

azotu i lat. Forma zastosowanego azolu okazala sig drugoplanowym czynnikiem

eksperymentalnym, gdyZ rzepak reagowal tylko na dawkg azotu. Brak istotnego wplywu

wariant6w nawozowych na plony nasion wskazuje na por6wnywalnq warto56 nawozowq

azolu z pofermentu, jak i z saletry amonowej.

Skladowe struktury plonu rzepaku vtykazaly znaczny potencjal kompensacyjny

wywolany niekorzystnym stanem obsady po okresie spoczynku zimowego. Pomimo

25Yo r62nicy w obsadzie roSlin w latach, r62nice w plonach nie przekroczyty 10%. Saldo

bilansowe zawartoSci skladnik6w mineralnych w czq6ciach wegetatywnych rzepaku

w okresie od kwitnienia do dojzaloSci fizjologicznej nasion potwierdzilo istotne znaczenie

azotu dla plonu nasion. Akumulacja sktadnik6w mineralnych przez rzepak

w kardynalnych tazach rozvrqu ro6liny potwierdzila dominujqcq rolq azotu. Niedob6r

azotu na poczqtku fazy kwitnienia prowadzil do redukcji liczby luszczyn i liczby nasion,

skutkujqc spadkiem ich plonu.

Autor w ostiatnim wniosku swojej dysertacji stwierdzil, 2e kluczowym czynnikiem

okreSlajqcym plon nasion okazal siq stan salda bilansowego N mineralnego w glebie

w okresie od stadium rozety do poczqtku kwitnienia. lm wiqksza bezwzglgdna warto6d

tego wskaZnika, tym uzyskano wigkszy plon nasion.
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Wykaz fiteratury zamieszczony w rozdziale 7. LITERATUM sporzqdzony jest

doktadnie. Wysoko oceniam r6wnie2 to, 2e w rozprawie zdecydowana wigkszo6i

wykorzystanych pozycji pi6miennictwa naukowego zostala opublikowana w ostatnich

latach.

4. Uwagi szczegolowe

Studiujqc ciekawq dysertacjg dostrzezono kilka bl9d6w bqd2 nieScisloSci, kt6re

z obowiqzku recenzenta chcialabym przekaza6 Autorowi pracy.

. Celowe wydaje siq wydzielenie odrgbnego rozdzialu Przeglqd literatury kt6ry

w pracy znajduje siq w ramach rozdzialu Wstgp.

. W moim odczuciu bardziej czytelny bylby zapis kg N ha-1, w odniesieniu do zapisu

Autora kg ha{ N.

o W rozdziale 4. Wyniki badaf wystgpujq drobne blqdy (zaznaczono w tekScie

pracy) w obliczeniach procentowych dotyczqcych por6wnania ze sobq

uzyskanych wynik6w badafi .

o Na str. 83 jest ,,Najwiqksze, Srednie wartoSci uzyskano w pierwszym roku badafi.

W roku 2017 ..." powinno by6 ,,Najwigksze, Srednie warto6ci uzyskano w drugim

roku badafi. W roku 20'16 ...".

. Na str. 90 jest ,,... akumulacja Ca wykazala istotny ... " powinno by6 ,, .

akumulacja Fe wykazala istotny ...".

. W moim odczuciu tabele i ryciny z wynikami badafi oraz ich om6wienie z rozdzialu

Dyskusja wynik6w powinny byi przeniesione do rozdzialu Wyniki badafi.

o Ryciny na str. 19 i 26 majq ten sam numer (Ryc. 1.1.).

. Brak numer6w rycin 4.56 do 4.59. Po ryc. 4.55 (str. 118) znajduje sig ryc. 4.60

(str. 119). Analogicznie brak Ryc. 4.66. Po ryc. 4.55 (str. 126) jest ryc. 4.67

(str. 127).

r We wniosku 8 podano rok 2019, a powinien by| 2017 .

. Uwaga dotyczqca spisu literatury. Brak danych bibliograficznych nastgpuiqcych

pozycji: Sygit 2005 (str. 17), Kaniewski 2015 (str. 19), Dz. U. 22018 r. poz. 1339
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(str.23), FAOSTAT 2017 (str.27), Jankowski iin.2005 (str.28), Lu iin.2017
(str. 142).

o Brak cytowania w tek6cie pracy nastgpujqcych pozycji zamieszczonych w spisie

literatury: Czekala, Kaniewski 2015; Gomez, Miralles 2011; Habekott6 1997;

Houba i in. 2000; Mehlich 1984; Obwieszczenie Marszalka Sejmu 2010; Pan

iin.2o17; Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2008; Woods

i in. 2010.

Drobnym mankamentem edytorskim pracy jest pozostawianie przez Autora

sp6jnik6w na koficach wers6w, po dwie kropki w podpisach tabel, czy w podpisach

kom6rek w tabelach przenoszenie pojedynczych liter. Drobne blgdy literowe zaznaczono

r6wnie2 w tekScie pracy.

Pragnq zaznaczye, 2e powyzsze uwagi, czqsto o charakterze redakcyjnym,

w niczym nie umniejszajq warto6ci merytorycznej recenzowanej pracy.

5. Podsumowanie

W podsumowaniu nale2y stwierdzid, 2e przeprowad zone ptzez mgr. in2. Karola

Kotnisa obszerne i na wysokim poziomie badania oraz przygotowana w oparciu

o uzyskane wyniki rozprawa doktorska zasluguje na du2e uznanie. Badania zostaly

wykonane poprawnie pod wzglgdem metodycznym. Dysertacja zostala napisana

jgzykiem nie budzqcym zastrze2e6. Wyniki sq dobrze opracowane i czytelnie

zaprezentowane. Uzyskane dane Autor zamieScil w przejrzystych tabelach i na rycinach.

Spos6b interpretacji otrzymanych rezultat6w badah oraz dyskusja wynik6w z dobrze

dobranymi pozycjami literaturowymi Swiadczy o dobrym przygotowaniu merytorycznym

Doktoranta. Forma opracowania dysertacji oraz du2a swoboda z jakq Autor porusza sig

w omawianym temacie Swiadczq o umiejqtno6ci poprawnego projektowania

iprowadzenia prac badawczych, dobrym opanowaniu warsAatu badawczego

oraz umiejgtno6ci krytycznej interpretiacji wynik6w przez mgr. in2. Karola Kotnisa.

Dysertacja tworzy sp6jnq i logicznq caloS6. Kompleksowe podej6cie do podjgtego tematu
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badawczego zasluguje na uznanie.

Rozprawa doktorska mgr. in2. Karola Kotnisa jest oryginalnq pracq badawczq,

wnoszqcq du2y wklad w rozwiqzanie problem6w naukowych dotyczqcych wykorzystania

pofermentu z biogazowni rolniczej do cel6w nawozowych. Zamieszczone w recenzji

uwagi o charakterze pozame$orycznym i porzqdkowym nie obni2ajq mojej wysokiej

oceny rozprawy doktorskiej mgr. in2. Karola Kotnisa.

6. Wniosek koricowy

Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej, metodycznej i merytorycznej

rozprawy doktorskiej mgr. in2. Karola Kotnisa pt. ,,Ocena plonotw6rczej warto6ci azotu

z pofermentu w uprawie rzepaku ozimego (Brassica napus L.)" , wykonanej pod

kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Grzebisza, stwierdzam, 2e paca stanowi oryginalne

osiqgniqcie naukowe i wnosi do Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo wiele nowych

aspektow poznawczych i utylitarnych.

Recenzowana praca spelnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim w Swietle

przepis6w Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595) z p62niejszymi

zmianami w brzmieniu z dnia 15 wrze5nia 2017 r. (Dz.U. 2O17 poz. 1789), zgodnie

z art. 179 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawg - Prawo

o szkolnictwie wy2szym inauce (Dz.U. 2018 poz. 1669). Biorqc powy2sze pod uwagg,

stawiam wniosek do Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu o przyjgcie rozprawy i dopuszczenie Pana mgr. inZ. Karola

Kotnisa do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

f7.21./z e n.t { B-ou/ut+-s kz2-

dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. uczelniLublin. dnia 15.06.2020 r.
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