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Ocena

rozprawy doktorskiej autorstwa mgr inż. Emilii Rzążewskiej pt. „Wielkość i jakość plonu 
pszenżyta jarego w zależności od nawożenia Polifoską 6 i Polifoską Krzem”

Recenzję wykonano na zlecenie Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Praca była 
realizowana na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani stycznego w 
Siedlcach pod kierunkiem prof, dr hab. Barbary Gąsiorowskiej.

1. Wybór tematu i jego uzasadnienie

W przedłożonej do recenzji pracy doktorskiej dokonano oceny wielkości plonu i skła
du chemicznego ziarna dwóch odmian pszenżyta jarego w zależności od rodzaju nawozu mi
neralnego i dawek stosowania nawozów wieloskładnikowych w postaci Polifoski 6 i Polifoski 
Krzem uprawianych w warunkach glebowych, termicznych i wilgotnościowych powiatu sie
dleckiego.

Wyhodowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku pszenżyto stało się dużym 
osiągnięciem polskiej hodowli zbóż. Zboża zaliczane są w gospodarce żywnościowej do ro
ślin strategicznych. Ich ziarno stanowi bowiem podstawowy surowiec do produkcji żywności 
i pasz dla zwierząt. Pszenżyto w ostatnich latach stało się specjalnością polskiego rolnictwa, 
gdyż zajmuje drugie miejsce, po pszenicy, w powierzchni zasiewów oraz globalnej produkcji 
ziarna. Jego krajowe zbiory stanowią jednocześnie 3-część zbiorów światowych. W uprawie 
pszenżyta dominuje forma ozima, jednak w ostatnich latach, zwłaszcza na glebach słabszych, 
w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą zyskuje na znaczeniu również forma 
jara. Pszenżyto w gorszych warunkach siedliskowych, zwłaszcza glebowych, cechuje się wy
sokim potencjałem plonotwórczym, a jego ziarno korzystną wartością paszową. Jest to moż
liwe dzięki hodowli twórczej jego nowych odmian, która w świecie uznawana jest za polską 
specjalność. Dokonujący się wciąż w hodowli pszenżyta jarego postęp biologiczny i wprowa
dzanie do uprawy nowych odmian wymusza celowość badań dotyczących technologii ich 
nawożenia, zwłaszcza testowania w uprawie nowych nawozów wieloskładnikowych, których 
działanie uważa się za kompleksowe, a przez to skuteczniejsze w porównaniu do nawozów 
jednoskładnikowych, gdyż powoduje optymalne zaopatrzenie roślin w wiele składników od
żywczych w krytycznych fazach ich wzrostu, a przez to umożliwia osiągniecie pełnego ich 
potencjału produkcyjnego. l
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Biorąc pod uwagę zasygnalizowane problemy Doktorantka przeprowadziła 3-letnie 
eksperymenty połowę z dwiema odmianami pszenżyta jarego (Milewo i Dubelt), w których 
badała wpływ wieloskładnikowych nawozów mineralnych (Polifoska 6 i Polifoska Krzem) i 
dawek ich stosowania (140, 280 i 420 kg-ha1) na tle obiektu kontrolnego. Do zbilansowania 
potrzeb pokarmowych pszenżyta jarego w odniesieniu do azotu stosowano nawóz azotowy w 
postaci saletry amonowej (34%) w dwóch dawkach (40 kg N-ha'1 przedsiewnie + 40 kg N-ha'1 
pogłównie w fazie BBCH 31). Zakres badań obejmował:
• ocenę przebiegu wegetacji roślin;
• określenie cech morfologicznych roślin, wielkości plonu i elementów składowych struktu

ry plonu;
• ocenę wartości paszowej ziarna (zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna 

surowego, popiołu surowego, związków bezazotowych wyciągowych oraz makro- i mi
kroelementów: P, K, Mg, Ca, Na, Fe, Zn, Mn) oraz

• rachunek ekonomiczny uprawy pszenżyta jarego. Podjęcie przez mgr inż. Emilię Rzążew- 
ską powyższych badań należy uznać za trafne i aktualne, o dużym znaczeniu poznawczym 
i praktycznym.

2. Struktura pracy i merytoryczna ocena
Recenzowana praca doktorska została przygotowana według standardowego układu 

tekstu, typowego dla tego typu opracowań. Jej wyniki są w całości oryginalne, oparte na wie
loletnich badaniach własnych, prowadzonych w warunkach polowych i laboratoryjnych. Ma
nuskrypt składa się z 129 stron wydruku komputerowego i obejmuje 32 tabele (łącznie z uzu
pełnieniem tabelarycznym w postaci załącznika zawierającego wyciąg z analizy wariancji 
badanych cech pszenżyta jarego) i 8 rysunków w tekście. Tak duża liczba tabel i rysunków 
wynika z obszernego materiału liczbowego jaki zgromadziła Doktorantka. Tabele są prawi
dłowo skonstruowane, a rysunki przejrzyste co podnosi walory pracy. Tytuł ocenianej pracy 
jest komunikatywny, w pełni odpowiadający jej treści.

Układ pracy jest logicznie uporządkowany i odpowiada ogólnie przyjętym wymogom 
stawianym rozprawom doktorskim. W konstrukcji opracowania uwzględniono 10 następują
cych po sobie głównych rozdziałów: 1 -  Wstęp, 2 -  Cel pracy i hipoteza badawcza, 3 -  Prze
gląd literatury, 4 -  Materiał i metody badań, 5 -  Warunki prowadzenia badań, 6 -  Wyniki 
badań, 7 -  Kalkulacja kosztów uprawy pszenżyta jarego, 8 -  Dyskusja nad wynikami, 9 -  
Stwierdzenia i wnioski, 10 -  Piśmiennictwo. W ramach rozdziałów 4, 5 i 6 wydzielono pod
rozdziały pierwszego i drugiego stopnia. Taki podział ułatwia analizę treści i interpretację 
otrzymanych wyników badań. Poszczególne rozdziały i podrozdziały są ze sobą spójne co 
oznacza, że struktura pracy jest prawidłowa. Przegląd literatury przedmiotu i piśmiennictwo 
zajmują 31 stron (24% jej struktury), a wyniki badań z dyskusją i wnioskami 70 stron (54%). 
Takie proporcje opracowania należy uznać za prawidłowe.

W rozdziałach Wstęp oraz Cel pracy i hipoteza badawcza Doktorantka wprowadza 
czytelnika w omawianą tematykę oraz jasno formułuje cel badań i hipotezy badawcze. Uza
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sadnia potrzebę prowadzenia badań związanych z nawożeniem mineralnym, a w szczególno
ści stosowania nawozów wieloskładnikowych w uprawie pszenżyta jarego przeznaczonego na 
paszę oraz ocenę ich wpływu na plon, skład chemiczny i wartość paszową ziarna. W literatu
rze przedmiotu brak jest badań dotyczących nawożenia zbóż nowymi formami nawozów wie
loskładnikowych, które wprowadzane są na rynek, stąd Doktorantka uzupełnia te lukę. Do
brze przemyślany cel badań stanowi logiczną konsekwencję zaplanowanego eksperymentu.

Rozdział Przegląd piśmiennictwa wprowadza czytelnika w zagadnienia będące tre
ścią badań i jest związany z opracowanym tematem. Przygotowany został starannie i wnikli
wie w oparciu o 215 pozycji literatury dobrze dobranych tematycznie. Mocną stroną opraco
wanego przeglądu jest literatura zagraniczna, głównie angielskojęzyczna, która stanowi aż 
44% wszystkich pozycji. Większość cytowanych prac źródłowych (80% pozycji) zostało 
opublikowanych w ostatnich 20 latach. Doktorantka na 15 stronach tekstu przedstawiła za
gadnienia dotyczące wpływu czynników środowiskowych i agrotechnicznych na plonowanie 
zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem pszenżyta jarego. Dużo miejsca w przeglądzie zajmuje 
problematyka dotycząca nawożenia i składników mineralnych, koncentrując się na ich wpły
wie na produkcyjność i plonowanie zbóż. Omawia wyniki dotychczasowych badań dotyczą
cych oddziaływania czynników doświadczenia na plon ziarna i jego elementy składowe, skład 
chemiczny i wartość paszową ziarna. Dużo miejsca Autorka poświęca wpływowi makro- i 
mikroelementów w procesach fizjologicznych i kształtowaniu wielkości i jakości plonu. 
Przybliża również fizjologiczna rolę krzemu jako składnika zaliczanego do tzw. pierwiastków 
korzystnych. Rozdział ten jest prawidłowym i zwięzłym wprowadzeniem do tematyki badań 
własnych i świadczy o szerokiej wiedzy Autorki w zakresie prezentowanej problematyki ba
dawczej.

Metodyka badań zawarta jest w rozdziale Metody i warunki badań i pozwala ocenić 
poprawność badań oraz przedstawia materiał badawczy. Doktorantka czytelnie przygotowała 
założenia metodyczne trzyletnich, ścisłych doświadczeń polowych prowadzonych w latach 
2017, 2018 i 2019. Określiła w nim zakres badań polowych i laboratoryjnych, warunki i spo
soby założenia doświadczenia i prowadzone zabiegi agrotechniczne, pomiary, analizy jako
ściowe i ekonomiczne. Uzasadnione w tym rozdziale jest również uwzględnienie charaktery
styki badanych odmian rolniczych. Zebrany materiał badawczy został wnikliwie opracowany 
przy zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych, co umożliwiło właściwą analizę 
wyników i wnioskowanie. Mocno rozbudowana analiza statystyczna wyników badań w od
niesieniu do wszystkich badanych cech, zarówno w każdym roku jak i z trzyletniej syntezy 
wyników jest mocną stroną ocenianej pracy.

W rozdziale Warunki prowadzenia badań przedstawiono i przeanalizowano warunki 
termiczne i wodne występujące podczas wegetacji pszenżyta jarego. Odniesiono je do wielo- 
lecia 1990-2008 oraz uogólniono w postaci współczynnika hydrotermicznego K Sielianinowa. 
Ponadto podano warunki fizyko-chemiczne gleb w jakich prowadzono eksperymenty połowę 
oraz przebieg wegetacji pszenżyta jarego na tle czynników doświadczenia.
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Omówienie wyników własnych doktorantka zawarła w rozdziale Wyniki badań, któ
ry podzieliła na pięć podrozdziałów. Stanowią one logiczne następstwo metodycznych zało
żeń opracowania wyników. Ten rozdział stanowi zasadniczą część pracy (ponad 40% tekstu) i 
jest oryginalnym osiągnięciem mgr inż. Emilii Rzążewskiej. Autorka w sposób wnikliwy in
terpretuje uzyskane wyniki zarówno dla poszczególnych lat badań, jak również wartości śred
nie dla 3-letniego okresu. W opisie wyników w sposób poprawny wykorzystuje ich analizę 
statystyczną. Analizę wyników odnosi do badanych odmian pszenżyta jarego oraz nawozów i 
dawek ich nawożenia. W dobrze skonstruowanych tabelach i rysunkach Doktorantka przed
stawiła bogaty materiał liczbowy i dokonała analizy stanu liczbowego roślin po wschodach, 
cech morfometrycznych roślin (wysokości źdźbła, długości kłosa), plonu ziarna oraz kompo
nentów składowych plonu (liczba kłosów produkcyjnych, liczba ziaren w kłosie, masa ziaren 
z kłosa, masa 1000 ziaren). W końcowej części tego rozdziału omówiony został też plon biał
ka ogólnego, zawartość składników organicznych i popiołu oraz zawartość składników mine
ralnych (makro- i mikroelementów).

W rozdziale Kalkulacja kosztów uprawy pszenżyta jarego Doktorantka dokonała 
analizy ekonomicznej produkcji ziarna. Opłacalność jego uprawy była zmienna w latach ba
dań, na co wskazuje wskaźnik opłacalności, który zależał głównie od wielkości uzyskiwanych 
plonów ziarna i jego cen rynkowych w latach badań oraz nakładów finansowych ponoszo
nych na uprawę.

Wyniki badań własnych zostały opisane prawidłowo, z dużą umiejętnością właściwej 
ich interpretacji. Świadczy to o dobrym przygotowaniu Doktorantki do analizy rezultatów 
badań własnych. Stwierdzam, że Autorka w pełni zrealizowała cele badań postawione na po
czątku pracy.

Rozdział Dyskusja nad wynikami jest opracowany szczegółowo i obszernie (9 stron). 
Sposób napisania tego rozdziału świadczy o dojrzałości naukowej Doktorantki. Udowodniła 
tym samym, że potrafi uzasadnić i skonfrontować wyniki badań własnych z odpowiednimi 
pozycjami w literaturze polskiej i obcojęzycznej. Dyskusja wyników, tak jak i cała praca na
pisana jest poprawnym naukowym językiem, a tekst nie zawiera zbędnych informacji. Daje 
czytelnikowi możliwość porównania wyników badań własnych do istotnych danych literatu
rowych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do przedmiotu badań.

Po gruntowej dyskusji, w pracy przedstawiono Stwierdzenia i wnioski. Autorka roz
prawy dokonała podsumowania badań w postaci 13 stwierdzeń i wniosków. Rozprawę koń
czy rozdział Piśmiennictwo, który wykonano starannie i przejrzyście, zgodnie z wymogami 
edytorskimi rozpraw naukowych.

3. Ważniejsze osiągnięcia pracy
Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu badanych czynników doświadczenia na 

plonowanie pszenżyta jarego i mogą być wykorzystane w praktyce rolniczej. Rezultaty tych 
badań można skonstatować w następujący sposób:
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• na rozwój roślin, plonowanie i jakość ziarna pszenżyta jarego decydujący wpływ miały 
głównie warunki pogodowe w latach badań, a także czynniki doświadczenia, tj. odmiana, 
rodzaj nawozu i dawki nawozów;

• większym plonem ziarna charakteryzowała się odmiana Dubelt;
• rodzaj nawozu modyfikował istotnie długość kłosa i liczbę ziaren w kłosie, dawki nawozu 

wpływały istotnie na długość kłosa, a odmiana różnicowała istotnie długość kłosa;
• odmiany rolnicze pszenżyta jarego nawożone nawozem mineralnym Polifoska Krzem za

pewniały wyższe plonowanie, a wraz ze wzrostem dawki nawożenia wzrastał plon ziarna;
• o plonie ziarna decydowały głównie liczba kłosów produkcyjnych, liczba ziaren w kłosie 

oraz masa 1000 ziaren;
• badane odmiany rolnicze i dawki nawozu miały większy wpływ na akumulacje składników 

pokarmowych i mineralnych w ziarnie niż rodzaj stosowanego nawozu.

4. Uwagi krytyczne i edytorskie
W pracy można dostrzec nieliczne uwagi krytyczne i edytorskie, ale zasadniczo nie 

mają one większego znaczenia dla pozytywnej oceny merytorycznej rozprawy. Poza drobny
mi błędami literowymi, których trudno się ustrzec w tekście, z pozycji recenzenta wymienię 
niektóre z nich:
• pszenżyto jak mieszaniec to nie jest gatunek zboża tylko rodzaj, a formuła gatunku jest 

trudna do jednoznacznego określenia, gdyż w skład jego genomu wchodzi kilka gatunków 
w zależności od formuły genetycznej mieszańca;

• zawartość składników chemicznych w tabelach i w tekście pracy wprawdzie podawana jest 
poprawnie według systemu SI (w g-kg’1), ale niekiedy spotkać można jeszcze w procentach 
(np. str. 20);

• w tekście pracy jest zbyt dużo akapitów 1-zdaniowych, gdy tymczasem akapit jako frag
ment tekstu powinien mieć minimum 3 zdania, gdyż 1-zdaniowe akapity są to stwierdzenia 
lub zdania wyrwane z kontekstu i nic nie wyjaśniają czytelnikowi.

Wymienione uwagi mają najczęściej charakter redakcyjny i nie obniżają wysokiej 
wartości merytorycznej i naukowej rozprawy. Można je wykorzystać przy redakcji pracy do 
druku w wydawnictwach naukowych.

5. Wniosek końcowy
Rozprawę doktorską mgr inż. Emilii Rzążewskiej oceniam wysoce pozytywnie. 

Stwierdzam, że przedłożona do recenzji praca została opracowana w oparciu o obszerny, ory
ginalny materiał źródłowy i dowodowy uzyskany w wieloletnich badaniach polowych i labo
ratoryjnych i stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Zawiera istotne naukowe 
oraz jednocześnie praktyczne elementy i jako całość stanowi oryginalne opracowanie nauko
we. Poszerza tym samym wiedzę na temat agrotechniki, plonowania i jakości ziarna oraz 
kosztów produkcji pszenżyta jarego. Spełnia więc wszystkie wymogi stawiane rozprawom 
doktorskim na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo okre
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ślone w art. 13 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytu
le w zakresie sztuki” z dnia 14 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami (tj.: Dz.U. z 2014 
r., poz. 1852, ze zmianami, w związku z art. 179 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku -  Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce -  Dz.U. z 2018 r. poz. 1669). 
Wnioskuję zatem do Rady Naukowej Dyscypliny Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii 
Rzążewskiej pt. „Wielkość i jakość plonu pszenżyta jarego w zależności od nawożenia Poli
foską 6 i Polifoską Krzem” i dopuszczenie jej do publicznej obrony. Jednocześnie zwracam 
się do Rady Naukowej Dyscypliny o wyróżnienie pracy stosowną nagrodą.

Olsztyn, dn. 15.10. 2020 r.
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