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nt. Następczy wpływ odpadowego węgla brunatnego na optymalizację 

nawożenia kukurydzy (Zea mays L.) uprawianej na kiszonkę

Wprowadzenie

Niniejsza opinia została przygotowana w odpowiedzi na pismo Pana dr. hab. inż. 

Zbigniewa Karczmarzyka, Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, z dnia 7.10.2020 roku wraz z informacją, że 

decyzją Rady Wydziału Przyrodniczego powołano mnie na recenzenta rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Martyny Karoliny Toczko wykonanej pod kierunkiem Pani Prof, dr hab. inż. 

Barbary Symanowicz.

1. Ocena problematyki badawczej pracy

Kukurydza należy do roślin o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym 

i wielowątkowym kierunku użytkowania. Uprawiana w Polsce z przeznaczeniem na kiszonkę 

jest podstawową paszą objętościową w gospodarstwach, które prowadzą hodowlę bydła 

mlecznego i mięsnego. Aktualnie w Polsce uprawia się 761,7 tysięcy hektarów kukurydzy z 

przeznaczeniem na kiszonkę. Jest to roślina, która charakteryzuje się dużą wydajnością 

fotosyntezy, produkcji biomasy i dużymi przyrostami suchej masy. Zatem w krótkim okresie 

czasowym musi pobrać duże ilości składników pokarmowych z roztworu glebowego 

oraz dostarczanych w formie nawozów. Wymagania pokarmowe kukurydzy są jednymi
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z największych spośród roślin uprawnych, co oznacza, że gospodarka nawozowa stosowana 

w uprawie tej rośliny na kiszonkę powinna prowadzić do dużej efektywności składników 

pokarmowych, zwłaszcza azotu i fosforu we wczesnych fazach jej rozwoju. Zatem należy 

aplikować takie formy nawozów aby stworzyć warunki, w których składniki te będą 

wcześniej gromadzone w glebie, a kukurydza już na początku wegetacji mogłaby je pobierać. 

W związku z powyższym możliwość taką daje stosowanie pod przedplon nawozu organiczno- 

mineralnego, np. na bazie odpadowego węgla brunatnego, który pozostawia znaczące ilości 

składników przyswajalnych w glebie.

Zatem przeprowadzenie przez Doktorantkę kompleksowych badań dotyczących 

następczego wpływu nawozu organiczno-mineralnego, powstałego na bazie odpadowego 

węgla brunatnego, na optymalizację nawożenia kukurydzy uprawianej na kiszonkę uważam 

za aktualne i bardzo interesujące, zwłaszcza w kontekście jego efektywności oraz odżywiania 

roślin, jak również skutków prośrodowiskowych.

Podjęty przez Autorkę pracy problem badawczy jest uzasadniony zarówno ze 

względów poznawczych jak i praktycznych.

2. Formalna analiza rozprawy

Przedstawiona do oceny monografia ma typowy układ dla opracowań opartych na 

wynikach badań eksperymentalnych. Jest dysertacją obszerną, liczącą 131 stron 

znormalizowanego komputeropisu łącznie z literaturą, która obejmuje 221 pozycje, 

w tym 28% to opracowania obcojęzyczne. W pracy Autorka zamieściła 44 tabele, 36 

wykresów oraz 4 fotografie.

Tytuł pracy jest komunikatywny i kompatybilny z treścią recenzowanej dysertacji. 

Układ pracy Autorka przedstawiła w sposób na ogół logiczny, z zachowaniem właściwych 

proporcji między rozdziałami, a tym samym odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom 

doktorskim.

Zasadniczą treść opracowania przedstawiono w następujących rozdziałach: Wstęp, 
Cel pracy, Przegląd bibliografii, Material i metody badań, Omówienie wyników badań i 

dyskusja, Stwierdzenia i wnioski, Bibliografia. Poszczególne rozdziały pracy zazębiają się i 

stanowią kompendium wiedzy na temat stosowania w uprawie kukurydzy na kiszonkę 

nawozu organiczno-mineralnego uzyskanego na bazie węgla brunatnego, w kontekście 
produkcyjności i jakości plonu.
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Praca napisana jest na ogól dobrym językiem, a przedstawione w niej zagadnienia 

zostały omówione w sposób zadawalający. Na podkreślenie zasługuje staranne opracowanie 

wyników badań w formie tabel i rysunków.

3. Merytoryczna analiza pracy

Doktorantka w latach 2014-2016 przeprowadziła badania dotyczące oceny 

możliwości stosowania nawozu organiczno-mineralnego wyprodukowanego na bazie 

odpadowego węgla brunatnego w uprawie badanych odmian kukurydzy (wczesna, średnio 

wczesna i średnio późna).

Już we Wstępie Autorka wprowadza czytelnika w temat pracy, po czym w kolejności 

formułuje cel, a następnie hipotezę. Najpierw Doktorantka powinna przedstawić hipotezę, 

cel główny oraz cele szczegółowe, których brakuje. W mojej opinii cel pracy jest zbyt ogólny, 

a brak celów szczegółowych nie wskazuje, poprzez realizację jakich badań zostanie 

zrealizowany cel główny.

W rozdziale Przegląd bibliografii mgr inż. Martyna Karolina Toczko wprowadza 

w tematykę podjętych badań, wskazując na ich aktualność i potrzebę poszukiwania 

alternatywnych nawozów stosowanych w produkcji kukurydzy, w stosunku 

do konwencjonalnego nawożenia w aspekcie jego optymalizacji.

Kompiluje wiedzę literaturową na temat stosowania różnych nawozów mineralnych 

w kontekście wymagań pokarmowych, pobierania składników odżywczych oraz wielkości 

i jakości plonu kukurydzy na kiszonkę. Według mojej wiedzy Autorka prezentuje obecny stan 

wiedzy oraz dorobek krajowych i licznych zagranicznych ośrodków naukowych związany 

z tematem dysertacji, dotyczący wyżej wymienionych zagadnień. Moim zdaniem jednak 

Doktorantka w tym rozdziale zbyt mało uwagi poświęciła badaniom dotyczącym możliwości 

wykorzystania odpadów pochodzenia antropogenicznego w uprawie roślin, zwłaszcza 

kukurydzy, ze szczególnym uwzględnieniem jakości układu gleba-roślina.

Pani mgr inż. Martyna Karolina Toczko w rozdziale Materia! i metody badań opisała 

stosowane metody badawcze i 3-letnie doświadczenie połowę zlokalizowane w Rolniczej 

Stacji Doświadczalnej w Zawadach, która należy do UPH w Siedlcach.

Doświadczenie założono w układzie losowanych podbloków, w trzech powtórzeniach. 

Czynnikami badawczymi były:

I czynnik -  obiekty nawozowe (n=5 - bez nawożenia (0), NPKMgS, NPKMgS + NI, 

NPKMgS + N2, NPKMgS + N3).
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II czynnik -  odmiany kukurydzy (n=3: wczesna, średnio wczesna, średnio późna).

Efekt następczy nawożenia badano po zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego 

powstałego na bazie odpadowego węgla brunatnego z Kopalni Węgla Brunatnego Konin, 

wyprodukowanego przez firmę INCO. Nawóz aplikowano przedsiewnie pod przedplon 

w dawkach 1 i 5 t ha'1.

Rośliną testową była kukurydza (Zea mays L.) uprawiana z przeznaczeniem 

na kiszonkę, według Doktorantki na glebach średnich, o składzie granulometrycznym gliny 

piaszczystej. Były to gleby należące do rzędu gleby plowoziemne (P).

We wszystkich latach badań zabiegi agrotechniczne wykonywano zgodnie 

z wymaganiami dla tego gatunku.

Zasadniczą część pracy stanowi rozdział Omówienie wyników badań i dyskusja, 
który został opracowany na podstawie uzyskanych rezultatów. Podzielono go na trzy 

podrozdziały: i) pierwszy -  prezentuje charakterystykę gleby, na której uprawiano kukurydzę 

ii) drugi -  weryfikuje oddziaływanie badanych czynników na plony uprawianych odmian 

kukurydzy, zawartości makroskładników oraz ich wpływ na efektywność agronomiczną 

i fizjologiczną, iii) trzeci -  poświęcony jest ocenie jakości gleby w wyniku oddziaływania 

badanego nawożenia.

Prezentację wyników Autorka przedstawiła na ogół poprawnie pod względem 

merytorycznym. Dokonała logicznej analizy i interpretacji uzyskanych rezultatów badań 

z wykorzystaniem metod statystycznych.

Pani mgr inż. Martyna Karolina Toczko w umiejętny sposób konfrontuje wyniki badań 

własnych z rezultatami innych autorów i dotychczasowym stanem wiedzy. Rozdział ten napisany 

jest poprawnie. Na uwagę zasługuje również czytelna konstrukcja tabel, co przenosi się 

na łatwe śledzenie zawartych w nich informacji.

Należy podkreślić, że dobór materiału analitycznego oraz zastosowane metody 

chemiczne i statystyczne świadczą o dobrym opanowaniu przez Doktorantkę nowoczesnego 

warsztatu badawczego.

Przedstawione Wnioski (w liczbie 10) wynikają z postawionego celu, analizy 

wyników oraz z całości opracowania. W mojej opinii wymagają jednak dopracowania 

oraz przeredagowania w czasie przygotowywania pracy do druku.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że Autorka udokumentowała na podstawie 

przeprowadzonych badań, że stosowanie pod przedplon kukurydzy nawozu organiczno- 

mineralnego uzyskanego na bazie odpadowego węgla brunatnego, stosowanego zarówno
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w dawce 1 t ha'1 lub 5 th a '!, na ogół wpłynęło korzystnie na produkcyjność oraz efektywność 

agronomiczną i fizjologiczną.

Studiując tę dysertację nasunęły mi się następujące sugestie i uwagi, z którymi 

z obowiązku opiniodawcy chciałabym się podzielić z Doktorantką oraz prosić o wyjaśnienie. 

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że mają one jedynie charakter porządkujący i w żaden 

sposób nie umniejszają wartości merytorycznej pracy:

• po pierwsze: Przedstawione w tabelach 3 i 4 wyniki składu granulometrycznego 

w poziomach genetycznych jak i zawartości węgla organicznego wskazują 

na niewłaściwe jednostki systematyczne badanych gleb oraz błędną symbolikę 

poziomów. Przykładem może być gleba z profilu 1, którą nie można zaliczyć do gleb 

płowych, bowiem żaden z badanych poziomów genetycznych nie wykazuje wyraźnego 

wzbogacenia we frakcje iłową - szczególnie poziom Bt. Poziomy Eet i Ap wykazują 

podobna zawartość C-org co świadczy, że poziom Eet nie wykazuje na barwy płowej. 

Również symbol oglejenia zastosowany w poziomie Btg świadczyć może o oglejeniu 

opadowym a nie gruntowym. Taki rodzaj oglejenia może potwierdzać brak oglejenia 

w poziomie C. W profilu 3, podobnie jak w profilu 1, poziom eluwialny Eet zawierał 

dużą ilość C-org, co również nie pozwala na oznaczenie go symbolem Eet. Podobnie 

w profilu 2 jak i 3 symbol C użyty w oznaczeniu poziomu, w którym to frakcja ilasta 

osiąga swoje maksimum jest dość dyskusyjne i nie w pełni uzasadnione. Proponuję 

jeszcze raz przyjrzeć się uzyskanym wynikom i opisowi morfologicznemu 

oraz powtórnie określić przynależność systematyczną gleb. Najlepiej zrobić to 

na postawie szóstego wydania Systematyki Gleb Polskich z 2019 roku.

• po drugie: Na podstawie jakich informacji/badań wyznaczono termin zbioru badanych 

odmian kukurydzy (wczesna, średnio wczesna i średnio późna)?

• po trzecie: Wnioski zredagowane przez Doktorantkę są mało precyzyjne bowiem 

dotyczą jedynie pierwszego czynnika badawczego (obiekty nawozowe). Doświadczenie 

było dwuczynnikowe. Powstaje więc pytanie, dlaczego we wnioskowaniu 

nie uwzględniono drugiego czynnika, tj. - badanych odmian?

W podsumowaniu pragnę nadmienić, że treść rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Martyny 

Karoliny Toczko kwalifikuje Kandydatkę do ubiegania się o stopień doktora nauk rolniczych 

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
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4. Wniosek końcowy

Reasumując, przedłożona do oceny dysertacja jest opracowaniem o charakterze 

zarówno poznawczym jak i aplikacyjnym, a uwagi zawarte w niniejszej recenzji 

nie umniejszają jej wartości. Tym samym stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani mgr inż. 

Martyny Karoliny Toczko pt.: „Następczy wpływ odpadowego węgła brunatnego 

na optymalizację nawożenia kukurydzy (Zea mays L.) uprawianej na kiszonkę” 

wykonana pod kierunkiem Prof, dr hab. inż. Barbary Symanowicz, spełnia warunki określone 

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

i tytule w zakresie sztuki (tj.: Dz. U. z 2014, 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 poz. 1669).

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie dysertacji mgr inż. Martyny Karoliny 

Toczko i dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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