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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr in2. Eweliny Paproty pt. ,,Wplyw regulator6w wzrostu i

dojrzewania na cechy jako6ciowe rzepaku"

Rzepak jest w Polsce najwazniejsz4 ro6linq oleistq. Jego nasiona sa surowcem do

produkcji oleju spozywczego i biopaliw, a produkty uboczne, takie jak: makuch czy Sruta

poekstrarkcyjna sE cennymi komponentami pasz tresciwych. Wzrastiajqce zapotrzebowanie na

ten surowiec sprawia, ze w ostatnich latach areal uprawy rzepaku zwiqksza siq nieustannie.

Obecnie powierzchnia upraw rzepaku przekracza 800 tys. ha, a zbiory siqgajq 2 mln ton

rocznie. Mozliwo6c wykorzystania rzepaku w produkcji biopaliw i brak limitow po wejSciu Polski

do struklur Unii Europejskiej dla produkqi z przeznaczeniem na biopaliwa srwarza przeo

uprawE rzepaku nowe i dobre perspektywy. Jednak, aby uprawa rzepaku przynosila korzysci

ekonomiczne nalezy znac waftoSc technologicznq nasion uprawianej odmiany, ich wlasciwosci

fizyczne i chemiczne oraz zadbac o poprawnoSc zabiegow w trakcie calego cyklu wzrostu i

rozwoju roSlin, uzyskiwania dojrzalosci nasion, atak2e podczas zbioru.

Polska jest jednym z hzech najwiqkszych producent6w zepaku i jego produktow w Unii

Europejskiej. Jak podkre6la Polskie Stowazyszenie Producentow Ole.ju utzymanie tej pozycji i

wysokiego poziomu produkcji zepaku wymaga doskonalenia agrotechniki i prawidlowego doboru

odmian. W 2014 roku w Krajowym Rejestrze Odmian RoSlin Uprawnyc;h znajduje siq '1Ol odmian

rzepaku ozimego, a uprawiane sq takze liczne odmiany zepaku wykazane we Wspolnotowym

Katalogt-t Odmian RoSlin Rolniczych. Lqcznie w Polsce, uprawianych jest ponad 2OO odmian

zepaku ozimego Tak duza liczba oferowanych odmian zepaku, kton: rozni4siq pod wzglqdem

plennoSc;i, zawafto6ci tluszczu, czy podatnosci na osypywanie sprawia trudnosc w jej wyborze.

Dobor odmiany moze miec duzy wplyw na technologiq uprawy, zbioru i dalsze procesy

pzetworcze, a potencjal warlosci technologicznej nasion, ksztaltowac bqdzie jako6c surowca i

zarazem efekty ekonomiczne. Stosowane rowniez preparaty wzmacniajqce luszczyny,

zapobiegajqce osypywaniu nasion mogq_ ograniczac straty podczas z.bioru, zwiqkszalqc plon, a

jakos6 nasion moze rownie2 zale2ec w duzej mierze od zabiegow wykonywanych w okresie

pzed zbiorem oraz stosowania preparatow regulujqcych stopien dojzalosci nasion i wilgotnoSci,

ktora jest decydujqcym czynnikiem wplywajqcym na wytzymalosc mechaniczn4

' Uniwersytet Przyrodnrczy w Lublinle - | miejsce zatrudnienia od 1 10.2008 r



2

Instytut Agrofizyki w obszarze tych badan pelni od ponad 40 lat wiodqcq rolq w Polsce i na

Swiecie, a prace prowadzone pod kierunkiem profesorow Boguslawa Szota i Jerzego Tysa

przyczyttily siq do opracowania wielu metod badawczych oraz technologii zbioru nasion

rzepaku. Badania nad wykorzystaniem rzepaku na cele spozywcze i niespozywcze stanowiq

kolejny etap, w kt6rym Instytut Agrofizyki PAN wpisuje siq jako licler wspolczesnej nauki, a

realizacla programow i projektow badawczych pod kierunkiem prof Jerzego Tysa sprawily,

2ew dalszym ciqgu stawiane cele odpowiadajq zapolrzebowaniom gospodarki krajowej.

Realizacia pracy doktorskiej w tak doswiadczonym zespole stawia doktorantkq przed

trudnym wyborem celu i zakresu badan. Praca doktorska mgr inz Eweliny Paproty obejmuje

szeroko zakrojony zakres badawczy, ktory zjednej strony jest kontynuacjq i musi opierac siq

na metodach opracowanych w ramach wczesniej prowadzonych badan w Instytucie

Agrofizyki PAN, ale z drugiej zawiera interesuj4ce aspekty badawcze, a zadania dotyczqce

oceny nowych odmian rzepaku dostosowane sA do potrzeb wspolczesnego przemyslu

olejarskiego. Odmiany te nie sE w pelni przebadane, zwlaszcza pod wzglqdem

mechanicznych wlasciwosci roSlin oraz waftosci technologicznerj nasion i wszystkie te

aspekty, powodujq, ze podjqty ptzez mgr inz. Ewelinq Paprotq w rozprawie doktorskiej temat

waZny jest nie tylko z punktu widzenia rozwiqzania nowego problernu badawczego, ale staje

siq istotnym gospodarczym zagadnieniem, nadajqcym pracy aplika<;yjny charakter.

Uwagi oqolne

Rozprawa doktorska mgr inz. Eweliny Paproty ma uklad poprawny. Sklada siq z 7

rozdzialow, wSrod ktorych powa2nE czqsc poSwiqca nie tylko przeglEdowi literatury

dotyczEr:emu wykorzystaniu rzepaku oraz metodom stosowanym w ocenie wartosci

technolcrgicznej i jako6ci rzepaku jako sLrrowca, ale przedstawia badania zwiqzane z
mozliwo6ciE zastosowania regulatorow wzrostu i dojrzewania ro6lin, a \ak2e stosowania

desykantow w celu obnizenia i wyr6wnania wilgotnosci roslin , czy te2 agrolubrikantow,

kiorych;zadaniem jest ograniczenie osypywania nasion. Calo6c opracowanialiczy'179 stron i

zawiera 66 tabel oraz88 prezentacji graficznych, w tym 63 wykresy, 14 schematow, a tak2e

7 fotognafii przedstawiaj4cych stanowiska badawcze. W pracy zamieszczony jest 31

stronicowy aneks, w ktorym znalazly siq wyniki zawarle w 28 tabelach, dotyczEce wszystkich

badanyc;h odmian rzepaku i stosowania ro2nych preparatow w kazdym z badanych terminow

zbioru, a tak2e pelne dane uzyskane w obu do5wiadczeniach oraz podstawowe parametry

analizy statystycznej. Czq6c eksperymentalnq pracy zamyka podsumowanie oraz '10

wniosko'w. Literatura obejmuje 136 pozycji w wiqkszolci zwiqzanej z tematem rozprawy

doktorskiej, w tym '16 pozycji to tresci stron internetowych.



Ocena mervtorvczna pracv

Autorka postawila sobie za cel okreslenie wplywu regulatorow wzrostu i dojzewania na cechy

gospodarcze, technologiczne oraz wla6crwo6ci mechaniczne ro6lin ro2nych odmian zepaku

ozimego oraz ocenQ wplywu agrolubrikant6w na wytzymaloSc luszczyn i podatnoSc na pqkanie.

Dla osiqgniqcia tego celu zaproponowala dwa eksperymenty.

Pierwszy eksperyment dotyczyl badania wplywu preparatow decydujqcych o dojzalosci lub

wilgotno6ci roslin takich jak: Roundap, Reglone i Basta, ktore stosowala w ro2nych terminach,

celem r:kreslenia optymalnego, zapewniajqcego skutecznoSc ich dzialania Badania te
przeprowadzila na trzech odmianach rzepaku ozimego reprezentujqcych rozne grupy uzytkowe;

a mianowicie na odmianie liniowej 'Californium', mieszahcowej 'Taurus' i odmianie o niskiej

zawaftosci oleju'V'l 41 OL'.

W drugim eksperymencie, zastosowala lzy preparaty: Vice Plus, Polyfix i Spodnam, w celu

sprawdzenia wplywu tych agrolubrikntow na wytzymaloSc mechanicznq luszczyn 15 odmian

zepaku ozimego. W tym miejscu warlo podkreSlic, 2e badania przeprowadzone zostaly na

roSlinacir uprawianych pzezZaklad Doswiadczalny Oceny Odmian w Glqbokiem, co gwarantuje,

ze materiat ro6linny do badari pochodzil z upraw kwalifikowanych i jest reprezentatywny dla

ka2del z odmian. Pragnq dodac, ze badane odmiany nale2qdo aktualnie zalecanycn, a wano

podkre6li6, 2e odmiana 'Californium', ktorq mgr Ewelina Paprota wprowadza do obu

eksperyrnentow moze byc uwaZana za,,kontroln{', gdyz wpis do Krajowego Rejestru Roslrn

Uprawnych, siqgajEcy jeszcze 2002 roku, wygasa dopiero w 2022 roku i wyniki uzyskane dla tej

odmiany mo2na por6wnywac jeszcze pzez wiele lat.

Mgr Ewelina Paprota czqSc eksperymentalnq popzedza pzegl4clem literatury, ktory opiera

glownie na publikacjach z ostatnich lat, ale omawianie zagadnien wlasciwosci mechanicznych

rzepaku takich jak wytrzymalosc lodyg na zginanie czy luszczyn na skrqcanie, wymagalo moim

zdaniem, odwolania siq do literatury z okresu, kiedy zainteresowanie tq tematykq bylo waznym

zagadnieniem badawczym realizowanym w wielu oSrodkach zagranicznych, ale pzede

wszystkim w Instytucie Agrofizyki PAN,

Do weryfikacji zaloZen badawczych, Autorka wykorzystala, jako material badawczy,

roSlinny kilkunastu odmian rzepaku. Zwracam na to uwagQ, gdyz zastosowany material w

badaniach, pochodzqc z upraw kwalifikowanych byl najwy2szej jakoSci. Doktorantka

dysponowala wspanialym materialem badawczym z jednej strony, ale rownoczesnie

materiatem o wyrownanej wilgotnosci, jakq posiadaly ro6liny po rlostarczeniu do lA pAN

Szkoda, ze mgr Ewelina Paprota nie badala materialu ro6linnego przy ro2nych poziomach

wilgotnosci, jakE posiadajq ro6liny zebrane bezpo6rednio na polach clo6wiadczalnych ZDOOR,

gdy2 zawartosc wody w materiale roslinnym jest chyba jednym z nalwa2niejszych czynnikow,

ktorego wptyw na wlasciwosci mechaniczne materialrt mo)c \^/ clor^rrlLljq6y sposob



modyfikowac zarowno proces ciqcia, skrqcania, czy zginania. Postanawia badac luszczyny i

todygi rzepaku przy wilgotnoSci, jakq posiadajq rosliny wysuszone, co w istotny sposob moglo

ograniczac zro2nicowanie wynikow Trudno w takim przypadku oczekiwac istotnych ro2nic

wlaSciwo6ci mechanicznych materialu roslinnego poszczegolnych odmian, czy ro2nic pomiqdzy

zastosowanymi preparatami. Moze, w takim przypadku nalezaloby uzyc dla celow

poznawczych jednq lub dwie odmiany i skoncentrowac siq na wplywie preparatow na

zawarto6c wody w materiale czy zmianie wilgotnosci w trakcie zasychania ro6lin, ktory to

czynnik w decydujqcy sposob wplywa na uzyskane wartosci w testach wytrzymaloSciowych.

Zro2nicowanie materialu badawczego nadaloby pracy charakter bardziej metodyczny, ale

zarazem umozliwiloby Autorce wychwycenie najwazniejszych czynnikow wplywajqcych na

wla5ciwosci mechaniczne materialu roslinnego, a szczegolnoSci, przy lakiej wilgotnoSci lub ile

dni po zastosowaniu preparatu powodujqcego zasychanie ro6lin molna zaobseruuowaczmiany

wytrzymaloSci 2d2bla rzepaku czy luszczyny. Uwaga ta jednak nie jest glosem krytycznym, a

raczei sugestiq do wykorzystania w przyszlych badaniach, gdyz swiadom jestem, 2e

najwazniejszym celem pracy byla ocena warlosci technologicznej nowych odmian rzepaku

oztmego i okreSlenie ich przydatnosci gospodarczej i taki byl zerkres podjgtych badan w
niniejszej pracy.

Zakres prac eksperymentalnych zostal bardzo szeroko zakrojony i Autorka uzyskala

wiele interesujqcych i warto6ciowych wynikow, jednak jak wczesniej pisalem brakuje

czynnika, jakim jest zawartosc wody w materiale, dlatego proszQ o przedstawienie

swojego poglqdu na temat wplywu wilgotnosci na wla6ciwosci mechaniczne materiatow

roslinnych oraz ktore kierunki wykorzystania rzepaku widzi Pani, jako najbardziej
perspektywiczne w warunkach gospodarki krajowej?

Zaplanowany zakres badari i wyznaczone cele badawczer wymagaly od Autorki

pzeprowadzenia wielu testow wytzymalosciowych, wSrod ktorych test zginania pozwalal ocenic

podatno6c na wyleganie, a test skrqcania luszczyn podatnosc na osypywanie nasion. W tym

miejscu chcia{bym siq odnie6c do metod zastosowanych podczas okreSlenia wlasciwosci

mechanicznych luszczyn i lodyg.

Bardzo starannie przeprowadzone sE procedury testu zginania w ukladzie 3-

punktowym. Metoda badania wytrzymaloSci lodygi na zginanie jest testem zginania belki o

przekroju kolowym a w zasadzie rury podpartej swobodnie w dwoch punktach i obciq-zanej

w Srodku pomiqdzy podporami, ktory jest testem wykonanym wzorowo r wedlug zasad

obowiqzujqcych w badaniach wytrzymalo6ci materialu. Dlatego tez, wyniki uzyskane w tym

teScie pozwalajq zaobserwowac wplyw stosowanych srodkow oraz terminow ich

stosowania na wytrzymalo6c lodyg na zginanie jak tez i ro2nic pomiqdzy odmianami Na

przyklad, zastosowanie preparatu Basta w zwiqkszonej dawce o lOok w optymalnym
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terminie (Tab. 52) wskazuje na najwy2sz4 wytrzymalo6c lodyg u wszystkich badanych

odmian, zwlaszcza w porownaniu do terminow wczesniejszych jitk i opoznionych. Jest to

wa2na informacja pozwalajqca zoptymalizowac warunki zbioru, a w zasadzie termin i

dawkq preparatu, tak aby ro6liny byty odporne na wyleganie.

Podobnie zastosowanie testu skrgcania luszczyn, ktory opiera siq na prawach mechaniki

(wytrzymalosci materialu) pozwala na wyznaczenie energii, a w zasadzie pracy powodujqcej

skrqcenie luszczyny, a2 do pgkniqcia szwu, a takle umozliwia rejerstracjq energii zawaftej w

skrqconej luszczynie po jej pqkniqciu, co pozwala na pelniejszq interpretacjq tego procesu i

okreslenie bilansu energetycznego luszczyny. Wykonanie tego testu umozliwia zaobseruuowanie

wptywu stosowanych Srodkow w ro2nych terminach i pozwala zauwa2yc ro2nice, chociaz nie

zawsze sE istotnie statystyczne (Tab. 48 i 49) Pzeprowadzenie tego testu jednak wymaga

stosowania skomplikowanej interpretacji ukladu sil rejestrowanych w trakcie skrqcania zlo2one)

konstrukcji. Sily wywolane sE zlo2eniem momentu obrotowego rury z przegrodq i podwojnym

szwem, jakq stanowi luszczyna wypelniona nasionami i pergaminowA przegrodq oraz sil

scinaj4cych wystqpujEcychwzdlu| szwow dwoch klap (polowek walcie). Stosowanie tej metody

wymaga precyli i staranno6ci podczas mocowania luszczyn w uchwytach, a tak2e duzego

doswiadczen ia eks perymentators kiego, ktorym wykazala siq do ktora ntka.

Obie metody zastosowane w badaniach umozliwiajq wyznaczenie parametrow

mechanicznych zgodnie z zasadami obowiqzujqcymi w wytzymaloSci materialow i pozwalajE na

badanie wytzymalosci materialu oraz okreslenie podstawowych wielko6ci, takich jak sila i

naprqzenie, czy modul sprqzystosci, jednak na potzeby oceny przydatnosci odmian

wystarczajqce okazalo siq okreslanie energii wystqpujEcej podczas skrqcania luszczyn.

Autorka zastosowala rowniez do badania podatnoSci na osypywanie nasion test zginania

luszczyny, w ktorym trzymana w rqku luszczyna zostaje oparla szypu.lkq o kolowy uchwyt

ramienia wyposazonego w uklad tensometryczny. Test ten nie jest pozbawiony wad, ale

rowniez posiada wiele zalet. PodstawowE wadq sq procedury pomiarowe', czyli brak okreslenia

wymiar6w zginanej belki oraz odlegtosci pomigdzy ruchomym uchwytem rqki a punktem

oparcia probki. Brak jej mocowania dodatkowo utrudnia prawidlowq interpretacjg wynikow i

analizq w oparciu o zasady obowiqzujqce w zakresie nauk technicznych i wytrzymalosci

materialu. Natomiast, bardzo latwy r szybki sposob wykonania testu i wyposazenie urzqdzenia

w elektroniczny uklad tensometrow rejestrujqcy silq ugigcia belki, chocia2 nie zapewnia

prawidlowej interpretacji wynikow to zastosowana metoda umozliwia w prosty sposob

porownywanie cech zwiqzanych z mechanicznymi wlasciwosciami. Brak jednak sposobu

mocowania probki powoduje, ze rozstqp (rozrzut) wynikow jest czqsto bardzo du2y i trudno

uzyskac istotne roznice statystyczne podczas stosowania tej metody.
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lstotnq czqSc pracy stanowiq wyniki uzyskane podczas oceny warlosci gospodarczej

nasion badanych odmian i ich warlosci technologicznej. W tym wzglqdzie mgr inz. Ewelina

Paprota wykazala siq wyjqtkowo dobrym przygotowaniem do prowadzenia badan i dojrzalosciq

w projektowaniu eksperymentu oraz przeznaczeniem poszczegolnych analiz, wskazujqc na

logiczny i przemy6lany cykl badawczy Badajqc warto6c gosporjarczq badanych odmian

rzepaku oceniala plon nasion, ktorego srednie warto6ci mie6cily siq w przedziale2.4=3 5 t.ha1.

Uzyskane warlosci pozwolily Jej wyroznic takie odmiany jak: 'Bojan' czy 'Castille' jako najlepiej

plonujEce, chocia2 roznice w plonowaniu pomiqdzy wszystkimi odmianami okazaly siQ

nieistotne statystycznie (Rys 58), co jest tylko potwierdzeniem, ze badane odmiany nalezq do

dobrze plonujqcych i wszystkie w tym wzglqdzie uzyskujq dobrq ocenq. Natomiast wyraznie dal

siq zaobseruuowa6 wplyw stosowanych agrolubrikantow na uzyskiwany plon nasion. Jest to

kolejny dowod, ze stosowanie srodkow, ktorych celem bylo ogrianiczanie osypywanta srQ

nasion, moze byc zabiegiem przynoszqcym korzysci materialne. Doktorantka wykazala, ze

wsrod badanych preparatow Polyfix byl najskuteczniejszy poprawiajalc plonowanie do 3 3 t ha1

w stosunku do sredniej warlo6ci 1.8 t har, uzyskanej dla kontroli. Jest to roznice istotna mimo

bardzo duzego 95oh przedzialu ufnoscr warloSci Sredniej plonu dla kontroli. Podobne tendencje

i zale2nojd mgr Paprota uzyskala oceniajEc zawaftosc tluszczu w plonie nasion wszystkich

badanych odmian oraz przy ocenie wplywu stosowanych srodkow sklejajqcych.

Oceniajqc wadosc technologicznq nasion, czyli przydatnoSc dla przemyslu olejarskiego

mgr inz. Ewelina Paprota obsenruuje wiele ciekawych zale2no5ci. Na przyklad stwierdza, ze

masa 1000 nasion maleje (Rys.63) po zastosowaniu agrolubrikantow, co swiadczy, ze kleje

utrzymujq rowniez nasiona male, ktore prawdopodobnie tracone sq podczas kombajnowego

zbioru. Mimo, ze jest to odwrotna tendencja np.: do upraw nasiennych roSlin baldaszkowatych,

gdzie stosowanie substancji klejowych zatrzymuje nasiona najlepiej wyksztalcone, duze i

dojrzewajqce wczesniej, to uzyskane przez Autorkq nowatorskie wyniki sq niespotykanymi w

dotychczasowej literaturze, wskazujqc pozornie niekorzystny efekt agrolubrikantow na

zmniejszenie siq masy nasion. Jednak analizujqc zawarto6c tluszczu w plonie obserwuje
przestawiony wcze6niej na rysunku 61, ponad dwukrotny wzrost zawartosci tluszczu w plonie.

Oczywiscie, nie jest to wzrost zawadosc lluszczu w nasionach, gdyz na skutek stosowania

substancji klejqcych nie moze wzrastac lego zawado6c w nasionacl'r, co potwierdza wynikami
przedstawionymi na rysunku 65. Rownoczesnie przedstawiajqc wyniki zawadoSci guszczu w

nasionach poszczegolnych odmian, wyro2nia odmiany. 'Monolit' i 'Traviata', jako najbardziej
przydatne dla przemyslu olejarskiego.

Reasumujqc, nale2y podkre6lic, 2e uzysxane przez mgr inz. Ewelinq Paprotq wyniki

stanowiqolbrzymiqbazq danych, ktore otrzymala podczas oceny 17 walnych odmian rzepaku

ozimego i stanowiq bardzo waftosciowe informacje, ktore sq nieocenione nie tylko dla praktyki



rolniczej, a stosowana technologia uwzglqdniajqcq zastosowanie preparatow klejqcych moze

prowadzi6 do podwojenia uzyskanych korzysci ekonomicznych.

Wszystkie moje uwagi i pytania podajq jako wskazowki do wykorzystania w przyszlych

badaniach i mam nadziejg, ze mogE byc pomocne Wzy doskonaleniu metod badania warloSci

gospodarczej nasion badanych odmian i ich waftosci technologicznej, a ocena wytrzymaloSci

lodyg i luszczyn i w efekcie koncowym pozwoli na wypracowanie rnetod oceny przydatnosci

nasion i ich przerobu na cele energetyczne i spozywcze. W zadnym przypadku uwagi te nie

pomniejszaj,l oceny rozprawy, ktorej warlo6c zasadza siq przede wszystkim na szeroko

zakrojonym zakresie badan wytrzymalosciowych i ocenie wartosci gospodarczej i

technologicznej nasion oraz wykorzystaniu danych do tworzenia rnetod oceny przydatnosci

odmian, co jest mocna stronq przedstawionej pracy.

Uwaqi redakcvine

Praca przygotowana jest starannie, mimo to Autorka nie ustrzegla siq pewnych blgdow

nomenklaturowych iniedociqgniqc gtownie o charakterze edycyjnym, st4d w celu unikniqcia

ich podczas; przygotowania pracy do druku lub publikowania wynikow w czasopismach

naukowych oraz prowadzenia dalszych badan pragnQ zwrocic uwagQ na pewne zagadnienia

oraz propon UJQ wprowadzic nastqpuj qce n iewiel kie korekty.

' Tytul pracy - nie odpowiada celowi i tresci pracy, gdyz praca obejmuje szerzel

zagadnienia; w pierwszej czqsci dotyczy. wplywu agrolubrikantow na wlascrwosci

mechaniczne luszczyn, a w drugiej wplywu regulatorow wzrostu i dojrzewania na

wlasciwoSci technologiczne nasion rzepaku

' Nie nale2y u2ywac'.,,wplyw odmiany na...". Odmiana nie jest zmiennq i mozna tylko

obserwowac ro2nice pomiqdzy odmianami, lub wyznaczac wartosci badanych cech czy

wtasciwoSci dla poszczegolnych odmian oraz obserwowac i rejes;trowac ro2ntce.

. Opis i charakterystyka preparatu oraz sposob dzialania powinna byc zamie szczona w
przeglEdzie literatury, natomiast w metodyce powinny znale2c siq szczegoly na temat jego

stosowania (stqzenie, dawkiterminy czy sposob okreslania terminu stosowania preparatu)

' Podobnie w przeglqdzie literatury nale2alo umiescic opis odmian i ich charakterystykq,

natomiast w metodyce mozna bylo zamiescic, kiedy wysiano poszczegolne odmiany i

kiedy uzysk aly dojrzalolc zbior czq.

. Tluszcz nie jest plonem i okre5lenie ,,plon tluszczu" powinno byc zastqpione; np.. ,,zawarloSc

lluszczu w plonie" lub ,,produkcyjna warloSc nasion" wyra2ona w tonach tluszczu (t ha 1)

. W publikacjach naukowych nie nalezy stosowac okreSlen potocznych, takich jak ,,zaolejenie

nasion", kt6re to pojqcie uzywane jest w jqzyku potocznym, stosowanym i zrozumialym w
pzemy6le olejarskim czy praktyce rolniczej. Jest to zawarto6c tluszczu w nasionacn.
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Niejasno przestawiono terminy stosowania preparatow. Wymagaloby to zdefiniowania

metody wyznaczania optymalnego terminu, bardzo wczesnego, opoznionego, a

calkowicie nie zrozumiale jest okreslenie optymalny termin plus 10% Srodka. Do czego

odnosi siq 10%? Czy jest to 10o/o czas trwania od terminu optymalnego do opoznionego,

czy lOok optymalnej dawki preparatu (Srodka)?

Nastqpujqce pozycje literatury nie posiadajq pelnych danych bibliograficznych (strony lub/i

wydawca): 3; 4-6; 15,22,23,34,34',47,52-55,64; 69; 72,74,77-80,83; 94; 95; '106;

110, 115, 117 , 118', 127.

Wniosek Koncowv

Jeszcze raz podkreSlam, ze istotnym elementem pracy o najwy2szej warlosci sq badania

nad poszukiwaniem odmiany odpornej na pqkanie luszczyn, spetniajqcej oczekiwania

przemyslu olejarskiego. O wartosci naukowej rozprawy Swiadczy wiele nowych elementow

poznawczych, ale przede wszystkim liczne testy wytrzymalosciowe, szczegolnie

zastosowane dla poszczegolnych organow rosliny (luszczyna, lodyga), a opracowana

technologia z wykorzystaniem substancji klejqcych, moze prowadzic do istotnego

zwiqkszenia plonu i zawartosci tluszczu w uzysKanym plonie, a tak2e ogranicza straty

powstajqce podczas wegetacji rzepaku i zbioru naston.

W oparciu o dobran4 metodykq badan, opracowane stanowiska pomiarowe, uzyskane wyniki

i ich analizg, a tak2e wnioski koncowe moZna jednoznacznie stwierdzic, 2e zalozone pzez mgr

inz. Ewelinq Paprotq cele zostaly osiqgniqte, a strona merytoryczna pracy jest poprawna i

starannie pzeprowadzona zostala analiza statystyczna. Tytul rozprawy ,,Wplyw regulatorow
wzrostu i dojrzewania na cechy jako6ciowe rzepaku" odpowiada koncowemu celowi pracy, w

ktorej opracowanie podstaw technologii zbioru zepaku z zastosowaniem Srodkow regulujqcych

stopien dojzaloSci i ograniczajqcej osypywanie nasion oraz ocena pzydatnosci gospoda rczej i

technologicznej nasion nowych odmian zepaku ozimego, stanowi oryginalne rozwiqzanie

problemu naukowego oraz wykazuje ogolnq wiedzq teoretycznq doktorantki w zakresie

agronomii - agrofizyki i uwazam, 2e zgodnie z ustawq odpowiada wymaganiom stawianym

rozprawom doktorskim. W zwiqzku z lym pzedkladam wniosek do Komisji Wysokiej Rady

Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B Dobzar'rskiego PAN w Lublinie o dopuszczenie mgr inz

' Na podstawie art, 31

zakresie Sztuki (Dz U.

(Dz U Nr 15,po2.128)
Nr 65, poz. 595)oraz Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r


