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R e c e n z j a

rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Karoliny Toczko

pt. „Następczy wpływ odpadowego węgla brunatnego na optymalizację 
nawożenia kukurydzy (Zea mays L.) uprawianej na kiszonkę”

Podstawa opracowania

Recenzja została przygotowana w odpowiedzi na pismo Prorektora ds. Nauki i 
Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczo -  Humanistycznego w Siedlcach 
Pana dr hab. inż. Zbigniewa Karczmarzyka profesora uczelni z dnia 07 października 
2020 roku nr DWP. 5413-2-81.2020.

Przedłożona do oceny praca doktorska została wykonana w Instytucie Rolnictwa i 
Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo -  Humanistycznego w Siedlcach pod opieką 
Pani prof.dr hab. Barbary Symanowicz.

Ocena problematyki badawczej

Kukurydza ze względu jej duże znaczenie gospodarcze uprawiana jest na dużym 
areale na całym świecie. Zarówno wielkość zbiorów jak i przeznaczona pod uprawę 
powierzchnia sytuuje ją wśród trzech najważniejszych zbóż obok pszenicy i ryżu. 
Kukurydzę wykorzystuje się m. in. jako surowiec w przemyśle, źródło energii 
odnawialnej, ale największą rolę odgrywa w żywieniu zwierząt jako pasza. Uprawiana 
jest zarówno na ziarno jak również na zieloną masę, głównie z przeznaczeniem na 
kiszonkę. Powierzchnia uprawy tego gatunku na świecie przekracza 170 min 
hektarów, a średni plon kształtuje się na poziomie 5,2 tony ziarna i około 50 ton 
zielonej masy z ha 1 . Znaczny postęp w hodowli kukurydzy w ostatnich latach 
sprawił, że również w Polsce areał uprawy tej rośliny obejmuje już wszystkie regiony 
klimatyczne, a powierzchnia uprawy w 2019 roku przekroczyła 1 min hektarów z 
czego około 55 % upraw z przeznaczeniem na ziarno, a reszta na zieloną masę, która 
w postaci kiszonek stanowi podstawową paszę dla bydła.
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Wysoki potencjał plonotwórczy kukurydzy wymaga stworzenia jej optymalnych 
warunków do rozwoju. Należy do nich m. in. odpowiednia obsada roślin, poziom 
wilgotności gleby, a także jej zasobność w składniki pokarmowe. Duże wymagania 
pokarmowe tej rośliny sprawiają, że w zależności od przeznaczenia w okresie 
wegetacji może pobrać z gleby duże ilości podstawowych składników pokarmowych, 
a także mikroelementów spośród których najważniejszą rolę odgrywa cynk.

Wszystko to sprawia, że nawożenie obok zwalczania agrofagów jest jednym z 
ważniejszych zabiegów agrotechnicznych kształtujących ilość i jakość zebranego 
plonu. Stosowanie nawozów mineralnych w uprawie kukurydzy na kiszonkę jest 
najlepszym sposobem zapewnienia tej roślinie łatwo przyswajalnych form składników 
odżywczych. Jednak z uwagi na duże wymagania pokarmowe, już od wczesnych faz 
rozwojowych powinna mieć zapewniony dostęp głównie do azotu, fosforu i potasu. 
Taką możliwość stwarza wcześniejsze wzbogacanie gleby w te składniki poprzez 
stosowanie nawozów naturalnych, organicznych lub organiczno -  mineralnych, które 
w procesie mineralizacji mogą je udostępniać. Może to także skutkować lepszym 
wykorzystaniem składników z nawozów mineralnych, co przełoży się zarówno na 
pozytywny efekt ekonomiczny jak i środowiskowy.

Uwzględniając wyżej wymienione kwestie uważam, że podjęcie przez Martynę 
Karolinę Toczko badań dotyczących optymalizacji nawożenia kukurydzy w 
warunkach wcześniejszego wzbogacania gleby w substancję organiczną w postaci 
nawozu wyprodukowanego na bazie odpadowego węgla brunatnego jest w pełni 
zasadne. Problematyka ta jest ważna zarówno z poznawczego jak i praktycznego 
punktu widzenia.

Formalna ocena pracy

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mg. inż. Martyny Karoliny Toczko 
została przygotowana w oparciu o oryginalne wyniki badań własnych uzyskanych w 
procesie prowadzenia trzyletnich doświadczeń polowych i wykonanych analiz 
chemicznych.

Praca obejmuje 131 stron wydruku, uzyskane wyniki Autorka przedstawiła w 44 
tabelach i na 36 rysunkach. Dodatkowo jeszcze okres wegetacji zilustrowała na pięciu 
fotografiach.

Treść opracowania przedstawiona została w 7 zasadniczych rozdziałach: 1. Wstęp, 
2. Cel pracy, 3. Przegląd bibliografii, 4. Materiał i metody badań, 5. Omówienie 
wyników badań i dyskusja, 6. Stwierdzenia i wnioski, 7. Bibliografia.

Większość tych rozdziałów Doktorantka podzieliła w zależności od potrzeb na 
podrozdziały pierwszego,, drugiego i trzeciego rzędu. Praca zawiera także streszczenie 
w języku polskim i angielskim oraz bibliografię liczącą 221 pozycji literatury krajowej
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i zagranicznej. Układ pracy jest klasyczny, poszczególne rozdziały i podrozdziały 
stanowią logiczną całość, co ułatwia śledzenie kolejnych etapów badań.

Merytoryczna ocena pracy

W rozdziale zatytułowanym „Wstęp” Autorka przedstawiła podstawowe informacje 
dotyczące powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce i na świecie, wymagań 
pokarmowych tej rośliny oraz możliwości i sposobów ich pokrycia. Za niezbędne 
uznała także ocenę przygotowania gleby pod zasiew kukurydzy, które umożliwi jej 
dostępność składników pokarmowych już od wczesnych faz rozwojowych. Według 
Doktorantki taką możliwość daje stosowanie nawozów organicznych pod przedplon, 
dzięki czemu zasorbowane w kompleksie sorpcyjnym składniki po desorpcji do 
roztworu glebowego mogą być łatwo pobierane przez roślinę następczą i 
wykorzystanie w procesie wzrostu i rozwoju już od wczesnych faz rozwojowych. W 
badaniach swoich Autorka zaproponowała stosowanie pod przedplon nawozu 
organiczno-mineralnego wyprodukowanego na bazie odpadowego węgla brunatnego, 
który jak przedstawiła w rozdziale „Cel pracy” w następnych latach powinien 
zwiększać efektywność wykorzystania składników pokarmowych z nawozów 
mineralnych co pozwoliłoby optymalizować nawożenie kukurydzy uprawianej na 
kiszonkę. „Przegląd bibliografii” przedstawiony na 15 stronach zawiera 
najważniejsze informacje dotyczące wymagań glebowych ,agrotechniki i
nawożenia kukurydzy, a następnie wprowadza czytelnika w zagadnienia stanowiące 
treść badań. W tym miejscu Autorka przedstawiła rolę poszczególnych składników w 
żywieniu kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę, ich wpływ na plonowanie i skład 
jakościowy, a także efektywność wykorzystania z nawozów. Synteza i wybór 
dostępnych w literaturze informacji związanych z tematyką prowadzonych badań 
została dokonana poprawnie. Doktorantka zwróciła szczególną uwagę na te aspekty 
wiedzy, które mogły mieć kluczowe znaczenie przy interpretacji wyników badań 
własnych.

Rozdział „Materiał i metody badań,, Doktorantka podzieliła na sześć podrozdziałów, 
w których opisała sposób prowadzenia doświadczeń polowych, scharakteryzowała 
uprawiane odmiany kukurydzy, przedstawiła informacje dotyczące metod 
wykorzystanych w analizach chemicznych materiału roślinnego i glebowego oraz 
przyjęte metody obliczeń statystycznych. W końcowej części tego rozdziału 
przedstawione zostały warunki pogodowe w poszczególnych latach prowadzenia 
badań, które według mojej opinii powinny zostać zamieszczone na początku rozdziału 
po opisie lokalizacji doświadczeń. Opisane doświadczenia połowę zlokalizowane w 
Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach mgr inż. Martyna Karolina Toczko realizowała w latach 2014 -  2016. 
Założyła je metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. W badaniach 
uwzględniła dwa czynniki:
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I. -  obiekty nawozowe: O, NPKMgS, NPKMgS + NI, NPKMgS + N2, NPKMgS + 
N3

II. -  odmiany kukurydzy: wczesna, średnio wczesna, średnio późna.

Kukurydzę uprawiała na kiszonkę wykonując corocznie wszystkie zabiegi 
agrotechniczne wymagane przy uprawie tego gatunku. Zgodnie z założeniami 
przedstawionymi w rozdziale „Cel pracy” podstawą badań nad optymalizacją 
nawożenia kukurydzy było stosowanie pod przedplon nawozu organiczno - 
mineralnego wyprodukowanego na bazie odpadowego węgla brunatnego w dwóch 
zróżnicowanych dawkach w ilości 1 i 5 ton.

Metody badań wybrane zostały poprawnie, doświadczenia dobrze zaplanowane i 
przeprowadzone, a sposób obliczeń statystycznych pozwala na poprawną interpretację 
wyników i prawidłowe wnioskowanie.

Interpretację uzyskanych wyników Doktorantka zawarła na 78 stronach w rozdziale 
„Omówienie wyników badań i dyskusja”, który podzieliła na 3 podrozdziały 
determinowane działami tematycznymi, stanowiącymi następstwo metodycznych 
założeń. W tej części pracy mgr inż. Martyna Karolina Toczko scharakteryzowała 
gleby na których założone zostały doświadczenia, opisała plonowanie wszystkich 
odmian kukurydzy, zawartość podstawowych składników pokarmowych w częściach 
nadziemnych oraz ich pobranie wraz z plonem. Wyliczała też współczynniki 
wykorzystania składników z nawozów oraz ich efektywność rolniczą i fizjologiczną. 
W końcowej części tego rozdziału Autorka oceniła stan środowiska glebowego w 
kolejnych latach badań.

Wyniki badań własnych Doktorantka dobrze skonfrontowała z badaniami innych 
autorów i dotychczasowym stanem wiedzy, właściwie dobierając poszczególne 
pozycje piśmiennictwa spośród zamieszczonych w wykazie 221 prac. Konsekwencją 
interpretacji wyników badań własnych i ostatecznym efektem rozprawy jest rozdział 
„Stwierdzenia i wnioski”, w którym w 10 punktach mgr inż. Martyna Karolina 
Toczko zawarła spostrzeżenia wynikające z danych uzyskanych w badaniach. 
Jakkolwiek generalnie odpowiadają na postawione cele to wymagają przeredagowania 
i uściśleń. W mojej opinii są to bardziej stwierdzenia. Wnioski powinny być 
jednoznaczne i powinny wynikać z przeprowadzonych badań, ale także zawierać 
pewnego rodzaju wskazania do działań w przyszłości w zakresie poruszanej tematyki.

Pracę kończy rozdział „Bibliografia” w którym Autorka zamieściła 221pozycji, które 
obejmują oryginalne prace twórcze, monografie, podręczniki, normy oraz nieliczne 
źródła internetowe. Wśród nich 123 pozycje to prace obcojęzyczne. Przy tej liczbie 
pozycji literaturowych za duży sukces Doktorantki uznaję to, że tylko 3 nie zostały 
zacytowane w tekście.
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Przedstawiona charakterystyka upoważnia mnie do pozytywnej oceny doboru tematyki 
badawczej oraz sposobu realizacji celu badań, jednak w pracy naniosłam pewne uwagi 
i sugestie, które albo wymagają wyjaśnienia Autorki albo mogą być wykorzystane na 
etapie przygotowania wyników badań do druku :

- w rozdziale 5.2.5, dotyczącym wykorzystania azotu, fosforu, potasu i siarki, uważam 
za błędne tutułowanie tabeli nr 20 i rys. 15 „Współczynniki wykorzystania azotu z 
nawozów mineralnych w %”, gdyż jak wskazują te współczynniki, rośliny korzystały 
również z azotu zgromadzonego w glebie w wyniku mineralizacji substancji 
organicznej stosowanej pod przedplon czy to w postaci obornika, czy nawozu 
wyprodukowanego na bazie odpadowego węgla brunatnego. Ta sama uwaga dotyczy 
także niektórych obiektów badawczych dla potasu i magnezu. Wszystkie wartości 
powyżej 100% nie pochodzą z nawozów mineralnych stosowanych w latach badań.

Według mojej opinii tabelę numer 20 oraz rys. 15 należy wyłączyć z tego rozdziału, a 
o wykorzystaniu azotu przez kukurydzę wnioskować na podstawie wielkości pobrania 
bądź efektywności rolniczej tego składnika ewentualnie inaczej dane tabelaryczne 
interpretować.

- w pracy podano, że termin zbioru kukurydzy, to pierwsza i trzecia dekada września i 
chociaż powszechnie wiadomo na jakim etapie rozwoju powinny rośliny kukurydzy 
zbierane na kiszonkę to w pracy naukowej powinno to być bardziej sprecyzowane np. 
fazy BBCH.

- w rozdziale 5.3 dotyczącym oceny wpływu nawożenia na skład chemiczny gleby w 
tab. 36 Doktorantka podaje wartości liczbowe odczynu (pH) gleby, a w tekście pisze 
że gleby charakteryzowały się odczynem silnie kwaśnym i lekko kwaśnym. Zgodnie z 
przedziałami kwasowości gleb obowiązującym w naszym kraju są to gleby kwaśne 
(pH 4,6-5,5) i lekko kwaśne (pH 5,6-6,5).

- w interpretacji wyników badań Doktorantka za często informuje o tym, jakie 
nawożenia stosowano pod przedplon, a przecież podała to dokładnie w metodyce 
badań, co oznacza, że czytelnik samodzielnie może to sprawdzić, a te często 
powtarzane utrudniają śledzenie wyników badań.

Pozostałe uwagi naniesione w tekście i na marginesach manuskryptu nie wpływają na 
ogólną ocenę pracy, Doktorantka jeżeli będzie zainteresowana może z nich skorzystać. 
Te wyżej wymienione nie umniejszają walorów poznawczych i aplikacyjnych pracy, 
jedynie wskazują Autorce możliwość usunięcia tych niedociągnięć.

Wniosek końcowy

Reasumując uważam, że przedstawiona wyżej ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. 
Martyny Karoliny Toczko pt. „Następczy wpływ odpadowego węgla brunatnego na 
optymalizację nawożenia kukurydzy (Zea mays L.) uprawianej na kiszonkę”
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upoważnia mnie do jej pozytywnej oceny. Praca zawiera walory poznawcze i 
praktyczne, Autorka włożyła dużo pracy w jej wykonanie, zgromadziła duży materiał 
badawczy, treść pracy i wykonane badania pogłębiają wiedzę z zakresu dyscypliny 
rolnictwo i ogrodnictwo.

Stwierdzam, że rozprawa doktorska, pod wcześniej wymienionym tytułem, wykonana 
pod opieką naukową prof, dr hab. Barbary Symanowicz spełnia wymagania określone 
w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ.U. z 2014 roku, 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 roku, poz. 1669).

W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. 
Martyny Karoliny Toczko i dopuszczenie Jej do dalszego postępowania w 
przewodzie doktorskim.

Prof.
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