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Recenzja

pracy doktorskiej pt. ,,Ocena potencjalu traw uprawowych i roSlinno5ci l4kowej jako
substrat6w do produkcji hiogazu" wykonanej przez rngr inZ. Aleksandrg Weronikg Kr6l w
Zakladzie Fizycznych WlaSciwo6ci Material6w Ro6linnych Instytutu Agrofiryki im. Bohdana
Dobrzariskiego PAN w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Tysa.

Uwagi wstepne

Pani mgr inZ. Aleksandra Weronika Kr6l podjqla w swojej pracy istotny i aktualny problem.
Dyskusja jaka toczy sig w mediaoh na temat energeg'ki alternatywnej czgsto odzwierciedla jedynie
emocje, tabloidalne uproszczenia i/ub kalkulacje poligrczne. Niestety bardzo rzadko opiera sig o fakty
i rzetelne informacje pochodz4ce z badah naukowych. W tej sy.tuacji podjgcie przez doktorantkg
badan, kt6rych wyniki mog4 poslu\6 jako jedna z danych wej6ciowych m.in. do planowania
usytuowania nowo budowanych biogazowni tub do oceny oplacalno6ci biznesplanu sQ wazne ibardzo
potrzebne.

Widoczne jest zafascynowanie Doktorantki ternatyk4, kt6r4 sig zajmtje. Czytaj4c rozprawQ,
aszczeg6lnie przegl4d literatuty, mohna doj56 do przekonania, 2e jest zwolenniczk4 po4rskiwania
energii zbiogazowni i widzi w tym jeden ze sposob6w rozwiqzania problem6w energetyki. Fakt,2e,
mgr. tnZ. Aleksandra Weronika Kr6l wierzy w to co robi, nale4, oceni6 bardzo pozytywnie. WykazaLa
sig przy tym dobr4 znajomo5ci4 aktualnie obowi4zuj4cych - zarowno polskich jak i europejskich -
akt6w prawnych oraz wiedz4 na tetnat strategii regionalnej wojew6dztwa lubelskiego. Osobiscie
podziefam Jej pogl4dy,2e potrzebne s4 r62norodne badania nad alternatywnymi Lrodlami energii,
w fym zwi}zanymt zrozproszan4 produkcj4 biogazu. Ciekawi mnie przy tym stosunek Doktorantki do
zagadnienia celowej uprawy ro$lin energetycznych do proclukcjibiogazu w kontekScie zmniejszenia
przez to areah, kt6ry rn6glby by6 wykorzystany na produkcjg ro6lin wykorrystanych na cele
zywnoSciowe.

stru ktu ra rozp rawy i orn 5wie n ie poszczeg6 | nyc h rozdzial6ur

Praca posiada typow4 dla tego typu opracowaf strukturg, a proporcja objgtoSci poszczeg6lnych
tozdzialow jest prawidlowa" Calo6(, zostala podzielona na 9 rozdzial6w. Wyniki przedstawiono
w 15 tabelach oraz na 51 rysunkach (numer 50 na ostatnim rysunku podany jest pomylkowo poniewaZ
w pracy s4 dwa rysunki o numerze 7).

Rozdzial pierwszy Wstgp (2 strony) zawiera zwiqzle wprowadzenie do zagadnief energetyki
opaltej o wykorzystanie biomasy, ze szczeg6lnyrn uwzglgdnieniern surowc6w roSlinnych, kt6re mog4
by6 wykorzystywane do tego celu.

Rozdzial dragi Frzeglgd literatury (2a stron) omawia zagadnienia zwi4zane z odnawialnymi
2rodlami energii (OZE), biogazern i biogazowniami rolniczymi, fermentacjl metanow4, roSlinami
energelyczttymi oraz ro6linnoSci4 l4kow4. Dokonany przegl1d literatury pozwolil Doktorantce na
bardzo dobrze opisanie kontekstu Jej badari, w tym rn.in. dotychczasowy stan wiedzy nad



wykorzystaniem biomasy z traw do wytwarzania biogazt,
szczeg6lnym uwzglqdnieniem uwarunkowari wystgpuj4cych w
luki, kt6re po czgsci chcialawypelnii swoirni badaniarni.

jak i potencjal produkcji traw, ze
Polsce. Wykazala przy tym istotne

Ptzeglqd literatury ze swej natury odnosi sig do informacji opublikowanych jfi wcze$niej, nie
jest zatem niczym nagannyrn szerokie wykorzystywanie cytowari w tym fragmencie pracy, wrQcz
przeciwnie - naleLry przedstawid tu dotychczasowy stan wiedzy. Dokto;antka v,,ykazala sig
umiej gtnosci4 wyszukiwania i sel ekcj on owania takich i nformacj i.

Jednocze$nie duzym mankamentem omawianego rozdzialu jest fakt, ze czgsi wykorzystywanych
w tekscie zdah zapoiryczone zostalo z r62nych stron intemetowych, a Doktorantka modyfikowala je
nieznacznie - bez podawar-tia Lrodla. przyldadatni mog4 byi:

o Zdanie ,J{agromadzenie la't,asu mlekowego hamuje rozwLj innych balcterii i grzyb1w
wywotujqcych rozpa:d bialka lub proclukujqcych nieponqdane substancje,, (str. 10) jest
przerobionym zdaniem zarnieszczanyn'r na stronie Kujawsko pornorskiego Ogrodka
Doradztwa Rolniczego http://www.kpodr.pllindex.php/saleria_2013/231_zakiszanie_zietnnek

o Zdanie ,,Miskant cuh'otuy ut nahtralnych warunkach porasta tqki, potany le,ine i zaroila na
wschdd od ieziora Bqikal, ghjwnie w dorzeczu Amuru oraz migdzy Sachalinem a p6lwyspem
Koreafiskim" (str.3l) jest zapozyczone ze strony lnsftutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro5lin
(PIB ) httpAnvw. ihaledu. p l /trawy:ener getyczne.php

o Tabela 1 (podaj4ca sktad biogazu) jest zaczerpnigta ze strony agroenergetyka.pl
http : //agroenerge tyka .pl l3_a= arttalp&i dd:l_

o duila czgSi inform acji .lawafich w fabeli 2 poclrodzi ztabeli 2-1 broszury ,,Biogaz produkcja
Wykorzystanle" opracr:twanej przez Institut ftr Energetik und Umwelt gCmbH opublikowanejna stronic http://www.ieo.pl/dokum entylobszary_bad.anlBiogaz,'/o20-
%2 0 Produk cj a%20W ykorzystywani e.pdf

Poniewa2 s4 to pojedyrftze zdania zatnieszczone przez Doktorantkg w przegl4dzie literatury
(a wigc nie w czgsci poSwriqrconej wynikorn pracy Doktorantki) zawieraj4ce powszechni e znane
informac-je, trudno uzna(, je z:aplagiat" T),m niemniej gor4co zachgcamOokiorantkg, aby na dalszych
etapach kariery unikala tego typu niejednoznacznoSci.

Rozdzial trzeci CeI i zakres prilc)) (1 strona) zawiera inlbrmacjg o zasadniczym celu pracy,
kt6rym bylo ,,okreilenie p<ttenclalu energeD)cznego traw wieloletnich z rodzaju Miscanthus
iwybranych zbiorowisk roili.nnoici tqkowqi regionu kanalu Wieprz-Krzna do produkcji biogazu,,.
Ponadto Doktorantka wskazala tu 7 problern6w baclawczych (kt6re stanowily w istocie plan pracy)
oraz ptzedstawila 3 tezy (wecllug rnnie raczej hipotezy) rozprawy. Rozdzialten jest napisany zwig1le
i komunikafylvnie. Jasno plecyzuje zarni.erzenia Doktorantki oraz pokaruje, ze potrafi Ona
odpowiednio rozplanowa6 su,<riq aktywnc,66 rn drodze do realizacji celu.

Rozdzial czwarfv Mat'erialy i metody (20 stron) z,awiera opis materialu badawc zego, kt6ry
stanowila biomasa z roilin energetycznych (3 gatunki rnishant6w) oraz biomas a l4kowa pozyskana
z teren6w ekstensywnie uZl'tkowanych w rejonie kanalu Wieprz-Krzna. Doktorantka poddala
badaniont zar6wno i;wteZ| bir-'rnasq jak i l<iszonki rvyprodukoWane w oparciu tg biomasg.

W podrozdziale A.tr za'ilarto min. opis miskantriw iich wykorzystanie na cele energetyczne,
atakae opisy ro6linnoSci l4kowej. Inforina<je te nie o<lnosz4 sig do opisu stanowisk, ale maj4
charakter wiedzy og6lnej' Dlatego te| uwaiam, ze lepsze bytroby umieszczenie ich w przegl4dzie
literatury. Pozwolilobl' to uz:1,slia6 lepsz4 przejrzystoii tekstu i latwiejsze dotarcie do konkretnych
informacji o materiale firytym w dalszej czgdci pracy.

Pewn4 ni jest podan h
lokalizuj4cych j t4kou,4, kt6ra pr o
Stacji Dydaktyc w Sorinowicy, ia h



dla kompleksu tr4kowo-pastr,viskowega ,,zlokalizowanego pomigdzy dwiema granicami wodnymi;
kanalem Wieprz-Krzna, a rzekq Fiwoniq". Tak og6lne okreSlenie lokalizacji ni" au;" jednoznacznej
informacji o miejscu pozyskania pr6bek.

Podrozdzial4.2 napisany w spos6b komunikatlrvny pozwala na zrozumienie jak postgpowano z
badanym materialem oraz jak* metody analityczne zastosowano.

Jedyne dwie niejasnodci.!akie wedlug mnie wafto byloby wyjasnii to:

o pierwsze zadnie podro;rdziaht 4.2.5 (str. 46) zawieru informacjg, Le etap pr6b fermentacji
metanowej prowadzony byl przez 16 rniesigcy. Nastppnie pojawiaj4 sig informacje, i"
,ferntentacig prowadzont) przez okres 55 dni w trzech powt1rzeniach dla ka2dego substratu,,
wykorzystuj4c do tego 3 bioreaktory. Przeliczenie czasu potrzebnego na fermentacjg 12
gatunk6w (wskazanych [onizej w opisie), pr"zyjrnr-rj4c 2e pomiEdzy kolejnymi fermentacjami nie
ma przerw, daje ok. 22 miesi4ce ci4glego eksperynentu. Celem powyzszego pytania nie jest
wskazanie ewentualnej llomylki, a chg6 upervnienia siE, czy proces fermentacji prowadzony byl
rueczytvii;cie przez 55 dni dla kazdego wariantu;

" niejasne .iest dla rnnie, jaLliie bylo kryterium podejmowania decyzji w odniesieniu do informacji
(slr. 47): ,,proporcje t',rieszeminy fermentacyjnej przygotowywano indywidualnie dla kazdej
z kiszonell" szczeg6lnie 'ru korrtekdcie inforrnacji zau,artei na tej samej stronie, Le przyjgto staly
( I :1) stosunek sutlstratu rio inokulanta.

Rozrlzial pi4ty lYyniki ltsdafi (51 stron) ze wz,glq<lt na du?1 ilo6i informacji w nim zawartych,
wafto om6wic zgodnie z przy,iqtyrn przed Doktorantkg podzialem na poszazeg6lne podroz dziaLy. I tak
podrozdzial 5.1 dotyczy wyrrik6w oce)ny geobotanicznej. Szczeg6lowo opisuje w nirn
zidentyfikowane zbiorowisl;a, Poclaj4c WZry tym zar6wno stopief pokrycia, jak i udzjal
poszczeg6lnych gatunk6w. C)prisy poparte s4 danymi ztabel (5 i 7). Informac-je podane s4 w spos6b
jasny i c44elny.

Podrozdzial 5.2 zawiena informacje o plonach zielonek oraz o zawartolci suchej masy we
wszystkich dziewigciu badanl'ch zbiorowiskach. Doktoranl.ka omawia uzyskane przez siebie wynikiw
kontek$cie danych pr:zec1sta,,'r:jonych r,v literaturz;e. Jeclnocze$nie odnosi uryrkun" plonowanie do
udzialu poszczeg6lnych galttnkow rl/ zbiorowislcach l4howych. Takie podej5cie porwala na
wyj aSni eni e j ednej z przy czy 11 r6znysl-l poziomr5u, plon owani a.

Podrozd:zial5.3 opisuje oceng organoleptyczn4 kiszonek. Uzupetnieniem tego opisu jest tabelag
znaidrtj4ca sig w rozdziale 9' 

",Dokumentacia". Z przedstawionych informacji *yniku, 2e wszystkie
kiszonki (poza kiszonk4 pct;zyskat7l z'iqki mozgowo-wyczyricorvej II pokos - tu Doktorantka
przyznala oceng zadowalaj4ct,l) uzyshai,v co najmniej oceng dnbr4.

Poniewazl Doktorantka :;tus;:nie zaswa2a, i.e ,,ocenct organoleptyczna ... jest ... obciqiona
blgdani natury subiektywne,i"" w obszernyr Fodnozdziale 5.4 zamieszcza d,ane i opis z analiz
chemiczrych i fizykochemic:znych kiszonek. Kiszonki s4 tu ocenione na podstawie odczynu oraz
zawartosci: kr'vas6w mlekowego, rnaslorvego i octowego, Lrtnych kwas6w tluszczowych, suchej masy,
suchej masy organicznej, bialka og6lnego. wl6kna sLrroweElo., t*uszczu surowego, tukr6w prostych,
popiolu surowego, malcoelentr:nt6u, (C, N, P, K, N-a, Mg, S), mikroelement6w i metali cig2kich (Fe,
Mn, Zn, Al, Cd, Cr', Cu) a takze stabilnodci tlenowej.

O ile poprzednie podroz 't.I:zilttry zawieraryt preav-try.ine i -:rlsne opisy, to w przypadku podroz dziahr
5.4 znajdujg pewne informacj,.r., kt6rych nie rozumiern i prosilbyru o wyja$nienie:

o Na stronie 64 doktoranll;a zamie6cila nastqpuj4cy fiagment tekstu: ,Jedynie kiszonki z tqki
mozgowo-wyczyricowej v, obu trtokosach rnialst \y61r7oict' pH na poziomie 4,7 i otrzymaly oceng
bardzo dobrq wg. skali 'r;,tiega zirnmerct (tab. 1I). Kiszotrka z miskanta cukrowego i miskanta



chinskiego, a tak2e kiszonka z lqki pobagiennej otrzyrnala oceng clobrq. Cztery spoirild badanych
kiszonek otrzyrualy oceng zadowalajqcq ...". W tabeli 11 nie znalazlem informacji o ocenach
przyznanych poszczeg6lr4rm kiszonkorn (tabela ta przedstawia raczej kryteria oceny jako6ci
kiszonki wg. skali Fliega-f,immera). Natomiast rv fabeli l0 (poprzednia strona) zamieszczona jest
ocena wedtug ptzywolan,;:i pou,y2ej sl<ali Fliega-jZimmera i wszystkie kiszonki (poza t4 z lqkt
Smialkowej) uzyskaly ocerLg bardzo dobr4.

t Opisujqc parametry charakteryzuj4ce kiszonkq Doktorantka odwoluje siq do par.ametru, kt6ry
okredla jako sucha nxasa (rrTaniczna. Dr:finiujr: go jako ,,procentowq ilolt substancji organicznej
w suchei nlasie" (str. 55). Na tej santej stronie mo2na yxzeczytal ,,rnjni2szq zawartoit suchej masy
organicznej w badanych lrit;zonkach oclnotowano dlcr [is267x6i z trzciny 90,25% (243,10 g.kg]
s.m.)'"'Je51i243,191-o otrA,rnana ilo5i substancji organicznej ijest ona odniesiona do 1 kg suchej
masy to sk4d wartod('9A,2:,:i%? A je6li, inaezej odczl'tuj4c sens powyzszej wypowiedzi, podzielimy
warto$6 243,1 ptzez 339 ,10 {obie warto5ci z tabeli 12) 1:o tak2e nie otrzytnamy przywotanych
90,24%.

' OpisLri?c parametry charaliretyzr-Lj4ce hiszonkg Doktorantka zamie6cila nastgpuj4cy tekst (str. 65):
,'liledlug podstcr'owei analizy pa.sz 1p shlad .s'ubstancji organicznej wchodzq czteryfrakcje; bialko
ogdlne (tsO), tluszcz suro\r"y (T'S), wl1kzto surowe (WS) i zv.,iqzki bezazotowe wyciqgowe (BNW).
Iloit biogaru i lsionteltittrl ttzyskh'vanego z 'n'!6knat sutloa,vego i nviqzk6w bezazotowych
wyciqgotuych jest zbli2or:r:i, dlatego obie fi'ai;cje lqczy, st'g: w jednq grupg, kt6rq okreila jako
,,wgglou'odany razeftl" Q'l1tK) lub cuh"y ogdlem. Substancjg organicznq zawartq w substratach do
produkcii biogazu, okreilcr terminem ,,sucha masa organiczna" (SS0), ktdra jest sumq; SSO : BO
+ TS I WR',.

W tyn irontel<5ci,: marn k,lopot z inte|pretac.j4 rlany;h z tabel 12 i 13.Np. w tabeli 13 dla Miskanta
Oibrzymiego podano r,vattodci bialka calkowitego (rozumiem, ze jest to pnrywolane powyzej bialko
og1lne - BO), tluszt:zu s?r'.v)egoJ w'i6b,"a sLn'orvegd, oruz cukt.6n, (rozumiem, ze jest to przywolany
powyzej parametr cu,k"y ott'6lerrr). "reSli ial(, to cllacze,go cukry og6lenz,ktbre naj4byd sum4 dw6ch
czynriik6w (wl6kru suro\t'(,:go i zu,iqzkdw bezazotot4)ych ntyciqgovttltch) sqzdecydowanie mniejsze
od jednego z czynnik6w' (drugi czynnik w og6le nie jest podany)? I dlaczego suma bialka
calkot'vitego, th.tszcztt surotlega oraz cuhrdw rrie jest r6wna suchej masie organicznej (tab. 12 na
poprzedniej stronie)?

Je6li natomiastcttkry rvtabeli l3 nieodnosz4sigdrt atlq,rhvogfilemtylkodo cukr,wpt,ostych,jak
sugertrje tekst na stronie {i8, to dlalzeg;o srln.r,a wszystkich czter.ech czynnik6w z tabeli 13 jest
zdecydowanie wigksza nii: vrariofci ,,st,rc,hej mos.v organicznej podanej w tabeli 12?

Podrozdzial 5.5 doryc''j,, wyiilt6w ollrz,ymanych podcz:as procesu I'ermentacji metanowej. Chc4c
ulatwid czyteJlnikowi interprr;:,tacjg uzyskan5ich wynik6w Doktorantka przestawila je w nastgpuj4cej
kolejnorici: dobowe zrntany lrzysku biogazu, dobowe zmiany uzysku metanu, zawarto11 metanu w
biogazie, przyrosty ilo$ci biogazu orzz prz5,rosty il,oSci rnetanti.

Dobrym zabiegiem tecJltr-ricznym, po;r::waiaji+cyn1 na latwiejsze zrozumienie prezentowanych
wynik6w bylo z;estawienie rra jeclnym wykresie dobowych zmian uzysku biogazu dla wszystkich
miskant6rv, a nastEpnie dla lmildego miskanta odclzielnie -- ale tu z odchyleniami standardowymi.
Naniesienie na jeden wvkres kilku przebieg6w 

.:---------------z oclchyleniarni znacz.t'tie pogorszyloby czytelno66
rysunku. Podc,bny zabieg zostat wykonany dla kolejnych w5,njli5*.

'l'rocirg szkoda, 2e l.ak ol:r';zerny podroz,<izial zawiera pr;awie..leelynie opisy zamieszczonych tabel
i wykres;6w' tsirakuje rni sze,rsr;'t;j analizy przycz:lt1zr6z:nir:owa.nego przebiegLr zjawiska fermentacji dla
badanych biomas - np. co byl<t pt'z.yez)inq,, j{e dla cJrv6r:h kiszrogek (z rnarrny wodnej - rysunki 14 i 30
oraz z pierwszego pokosu l4ki mozgowo-r,vyczyiicowej - rysuni<i 22 i 38), przy stosunkowo wysokiej
produkcji bio,'1azu, wydajno$c prodLrlccii mr:tanu 'r pierwszych kiltlu dobach jest wyraZnie mniejsza
niz w pozostalych przylsadkaoh? Pewne elementv takiej dyskusji zamieszcron" ,4 nu ,u,ny- koricu



podrozdzialu 5.5.4 i dotycz4Jedynie niestabiino6ci procesu produkcji biogazu dla kiszonki zmozgt
trzcinowej' Moze wafto by b1'to Lrog6lnii tak4 dyskusjq ispr6bowai odpowiedziei m.in, na pytanie:
czy takie same przyczyny lrowodowaly. ze dotro'we zmiany uzysku metanu dla kiszonki z \aki
p0krzy\,vow0-mozgowej (Rys 35) wykaati4 c^ery znaczne maksinra (w 3,7-10,2g j 37 d,obie) oiaz
znaczlle spadlti pomigdzy tynri malcsimarni (w 24 clo:bie prawie zerowy uzysk metanu)?

Rtrzdzialu sz6sty Podsnrnownnie (4 strony) jest moirn odczuciu raczej dyskusj4 wynik6w
Doktorantki z wynikarni pr;:edstawionymi lv lif.eraturze. Siusznie zostaty tu dobrane te pozycje
literatuty, kt6re odnosz4 si'r; rn.in. do tyeh samyctr (1ub podobnych) roslin i zbiorowisk, ale
Doktorantka ma 6wiadomo6ri:. 2e uzyskane prze:.r, ni4 wyniki s4 w duzej mierze pochodn4 m.in.
warunk6w siedliskowych. a- te s4 charakteryslyczne cXla miejsca sk4d pochodzi biomasa. W
powyaszStm uridzQ istotne uzasadnienie celorryo6ci ba-dari podjgtyclr w niniejszej pracy. W rejonie
kanalu V/ieprz-Krzna rvystg;ruje r,viele zbiorowisir l4kowych. ocena przydatnosci pozyskanej z njch
biomasy tta cele energetycznc jesi istotna i w nrr:jej ocerrie, baclania pod.jgte przez l)oktorantkg po
prostu nale2alo przeprow adzi(.

Roztlzial 7 Wnioski (2i strony) zawie,ra l0 ,,r,nioskow, kt6re w swojej istocie s4 po czgsci
podsumowaniem ptacy' Ponie',rya2 rozd;ziat i-eli lnoze stuby{, r6rvnie2 za streszczenie wynik6w pracy,
proponujg, aby przyg<>towuj4c praca ctro diuku, gcly poclawane s4 surnaryczne iloSci otrzymanego
biogazu itrb drednie zara'aftotici tnetanu rv bioeazie. zaznacrle, ze okres prowadzenia biofermentacji
wynosi? 55 clni. Potrzeba portania tc,i inforrnacji ,,v_vnika z- fakttt, ze rvigkszo66 biogazowni realizuje
proces w kr6tszym czaste, ptrez co $rednie uryski iiagazu i metanu mog4 by6 inne.

Przedstawione wnioski trafnie oclpor,viada-jq na cel pracy i
rczprawy. Jeriyne co chcialbynr. tu zasugerowiti, a co wedlLrg
przygolowania publil<acji, t' oc{niesie;rie sig nir,: tylko do celdrv
rozprawr. Dzipki tenlu mo:;l,iiwe bqdzie uog6lnie*ie ra^ioskdw i
irekomendacii.

Roztr{zfial 8I'iternt'wru (33 strony) zzw,,iera 339 pozycji z ozego li4 to aitykuty polskojg4rczne
a165 obcaiqzycztre, gl6wnie angielslcie. Stosunkowo duLrl udziat publikacji polskojgzycznych
spowodowany j est du,oma ozvnniftunr 

.'

i) znaczln liczba artykLrl6v,' dory-czy charatriteryst'vki regionu i zbiorowisk i4kowych
wystgpuj4r:yoh rr, flzrn <>bszarire,

ii) L)oktorantka pr:r;vwolLrje akfv prawne (r;v tyrn Unijne), l<t6re wyclawane s4 rv jgzyku
ojcastym.

Uwzglgdniaj4c te uwarunkowa.nia., przeg\4cl literal-uiy naleiy uznac za kompletny. Nie mam r6wnie2
zastrzezeti u, zakresie aktualno6ci stanu wieclzy, opisanej cytolr,.anymi publikacjami _ 276 pozycji
publikowane bylo od 20G0 roliu, a oI<.25oto calodci pochodzi z ostatnich pigciu lat.

R.ozdzial 9 Dokwmenta,::in (49 niettunrenovnnych str:on) zawiera tabele (od gtej do iS-tej) oraz
rysunki (od 7-ego, powilno b'r'i 8-ego poniewaz ry'sLlnek -l przedstawiony jesi ra str. 70, do sg-tego).

Podsurylowanie

Praca napisana jest zrozvtniall'rn jgzykiern. Drobne pornylki stylistyczne i niescislo6ci nie psuj4
tego eferlttu. Problemem .letit jecr:Lak pewicn cha,rs i brak trronsekwencji v,, zachowaniu sp6jnej
struktury' l'trajbardz,iej (cho6 rrie iylko) ivrdad to u i3,'in, Le czqi{ rysunkow itabel umieszczona jestw
tekscie poszc'zeg6lnych rozcl;rial6u' merytor"yazny,ch, a czg56 w osobnym rozdziale Dokumentacja.
Chcialbym teL zwr6ci6 uwaEjQ 11rr rrz.Ava,nie pt"zez Doktorantkg neologizm6w, np.

s4 dobrze powi1zane z tytulem
mnie jest istotne w aspekcie
pracy, ale i postawionych tez

przedstawienie wlasnych opinii



biogazod"ochodowoit (str. 9) 1ub lqdov,ctctznie {slr. 35) - Doktorantka ma na myrili osuszanie
zbiornik6w wodnych i powstir.wanie l4du, Szata graficzna i estet5zka nie buclz4 zastrzelen.

Podsumowuj4c, przedstr'ttviolzL do recenzf l praca stanowi nowatorshie opracowanie dotycz4ce
moZliwodcirvykorzystarlia biolnasy i"ejonLi kanalu S,i ieprz-Krzna ora-z r,r.ybranych rodlin uprawnych do
produkcji biogaz'u. Zawatle Powy2ej urvagi, maj4ce w wigkszodci przypadk6w charakter dyskusyjny,
nie obnizaj4 wartodci rozprav/y.

Dc'l'rtorantka wykazala sig duz4 wiecize teol'etyr:zn4 i praklyczn4. Reaiizacja pracy wymagala od,
niej unriejgtnorici prov,'adzen)a barlait bolan'tcz;yc:h, znajcrnodci proces6w kiszenia i biofern-rentacii
oraz zga dnego z regulami rn e t'rdo i o gi i o prr",:ov,,yv,,arr i a lvvn i k6r,r,

Gor'4co zachEc:,an do op,ublikc,waiira uz'ysranyr:h p,y,nrk6vr (uzLrpelnionych o analizy, o kt6rych
wspornnialem omau'iaj4e ysottrrozcLziaL :5.5) \^, jali.irns dobrym czasopi6mie bran2owym. Bior4c pod
uwag9 ub'iitarny charakter {'ozp{awy jesteni pervien, 2e zaprezentowane dane te bgd4 irrtens5rwnie
wykorzl,styr,vaue nie fl, ll<o przez naul.crvc6r.r,zajmrrl4c.vclr siq terna!,,ka. produkcji biogazu. praca
stanovrj istotne kompen'Jiunr rvied:ly dla ,lrirb opracorz,,r-ri4cvch biznosplany dla noivych biogazowni
oraz dlir technologi'w zb'oga.towtri iuz !str;ie,iEcvch" .lest t,r szi:zeg6inre istotne w czasie gdy naterenie
wo.iew6dztu'a lubelskiego pLltto\r'ane sii nov,/e inrvestycje twiqzane z budow4 biogazowni, a wyniki
tego doktulatu ffioga byi wyl,:if2rystr/\rane r,v spos(ru bezporii.ccini

WnioseiiE ku,ricowy

Sflvierlt;ram,2e 1llzed.lnf,oma rlc] r+r,c,p$;r,ii ilir:ttrJer p,t" "nfi1ena, glofeiectralu traw upnawowych i
ro6linnoSei l4k,ow,ej jaho s,rrrlbsti,aLtdu'do;prrliiunrcji "aricp;art'" xu*orstwa mgr inz" Aleksandry
Weroni&;i [irif,l, zreurfliplolvana pccf, [<i,enaenlcii:m 6lr.*f" rlr ilab. Jeirzego Tysa, spelnia wymagania
dla prac dohtorskich u5'nikaLj4ce z ust&\e'y u {yrulach i s-fopniacll naukowych (Dz.U. 2003, Nr 65,
poz. 595 z p6an. zrn.) i dlatego stawiamr wniosek o dotrnxszcz,emie Duktorantki do dalszych etap6w
przerrr'o,rhI d nllfo rs ki ego.

t)r lutu,


